
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามหมวด  ๕  
ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้    โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้             
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน   โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ     
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย  
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 

เรื่อง              หน้ำ 

 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ  
 ๑. บทน า        ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๒ 
 ๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒  
 ๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     ๔ 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๐๑)    ๖  
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)    ๘  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ๘ 
    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร    ๗ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ๗ 
    ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน   ๗ 
    ๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๙ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพ ๑๓ 

ในการแข่งขัน  
    ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   ๑๓ 
    ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข    ๑๘ 
    ๓.๓ แผนงานงบกลาง    ๒๓ 
    ๓.๔ แผนงานการศึกษา    ๒๔ 
    ๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๓ 
    ๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๓๖ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๖ 
    แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข    ๓๖ 
    ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป    ๓๖ 
    ๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๓๗ 
    ๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๓๗ 



สำรบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง              หน้ำ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ๓๘ 

ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๓๘ 
    ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข    ๔๙ 
    ๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๔๙ 
    ๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๔๙ 
    ๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๕๐ 
    ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน   ๖๘ 
 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ๖๙ 

(แบบ ผด. ๐๒/๑) 
 ๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    ๖๙ 
 ๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    ๗๐ 
  ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    ๖๙ 
 ๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     ๖๙ 
  ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    ๗๑ 
  ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๗๓ 
  ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์    ๗๕ 
 ๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง     ๗๙   

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    ๗๙ 
๕. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ     ๘๐   

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    ๘๐ 
 
ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

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



 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑ 

 

ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.  บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย          
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดท าขึ้น
เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจ
กว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วม    
ในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

 

เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทาง      
การพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีการก าหนดเป็นรายละเอียด 
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา  ๕  ปี  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท  ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐     
ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗      
ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านต้าย  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว  โดยปรับเปลี่ยนจาก  “แนวทางการพัฒนา”  
เป็น  “แผนงาน”  เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  
ที่ มท  ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ       
ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน  เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน  

 



 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้ายมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ   การติดตามและประมวลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้       
เป็นอย่างด ี

  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๑) แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  และ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนด าเนินงาน 
 ๒) แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม    
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 ๓) แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการพัฒนา 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  (๓.๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  (๓.๒) โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓.๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  (๓.๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  (๓.๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด  ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ข้อ  ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 



 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓ 

 

 ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการ  
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน  ทั้งนี้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 
 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้  ๓  ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   
 ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ  
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  และ
หน่วยงานต่างๆ  จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบล
บ้านต้าย  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลาต าบล  และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย  เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
 ส่วนที ่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด. ๐๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒) 
๒.๓  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑) 

 

 ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย  ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน  จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน  โดยปิดประกาศแผน
ด าเนินงานภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย  ๓๐  วัน   
 
 
 



 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔ 

 

๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

มากขึ้น 
 ๒.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องการจ่ายจริงในแต่ละปี 
 ๕.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการทุกส่วนของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 ๖.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ได้อย่างถูกต้อง 
   

 
 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕ 

 

ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณโดยน ำเสนอ  ดังนี้ 
 ๑) บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ  ผด. ๐๑) 
  แบบ ผด. ๐๑  เป็นแบบบัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  แผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบด้วย  ยุทธศำสตร์/แผนงำน  จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร      
คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด  จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ  ผด. ๐๑  นี้  จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  แผนงำน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร  กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด  
จ ำนวนงบประมำณ  และคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด  และต้องระบบหน่วยงำนรับผิดชอบและเม่ือ
ลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง  และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย 
  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด  ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด  และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด  จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
 ๒) บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  (แบบ  ผด. ๐๒) 
  แบบ ผด. ๐๒  เป็นแบบบัญชโีครงกำร/งบประมำณ  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบด้วย  ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน  โดยมีล ำดับที่/
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท) /สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน  โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
 ๓) บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑) 
  แบบ  ผด. ๐๒/๑  เป็นแบบจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบด้วย  ประเภทครุภัณฑ์  พร้อมแสดงแผนงำน  โดยมี
ล ำดับที่/โครงกำร/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมำณและเดือน  โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖ 

 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ 
 ๒.๑  แบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 
  

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 
รวม - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
    ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    ๒.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔ ๑๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา 
รวม ๔ ๑๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๐๐  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
    ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
๖ 

 
๒๓.๐๘ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๐.๘๘ 

 
กองการศึกษา 

    ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๑๙.๒๓ ๒๑๖,๐๐๐ ๑.๕๙ ส านักปลัด 
    ๓.๓ แผนงานงบกลาง ๓ ๑๑.๕๔ ๑๐,๑๘๗,๖๐๐ ๗๔.๘๑ กองการศึกษา 
    ๓.๔ แผนงานการศึกษา ๙ ๓๔.๖๒ ๒,๘๗๔,๖๐๐ ๒๑.๑๐ กองการศึกษา 
    ๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๑๑.๕๓ ๒๒๐,๐๐๐ ๑.๖๒ กองการศึกษา 
    ๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

รวม ๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๓,๖๑๘,๒๐๐ ๑๐๐.๐๐  
 
 
 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
     ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
     ๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - 
     ๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     ๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

รวม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

๑๑ 

 
 

๓๔.๓๘ 

 
 

๙๒๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐.๑๒ 

 
 
ส านักปลัด 

     ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข - - -  - 
     ๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ ๖.๒๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.๓๒ ส านักปลัด 
     ๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 
     ๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๙ ๕๙.๓๗ ๘,๐๖๗,๐๐๐ ๘๘.๕๖ กองช่าง 
     ๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๙,๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๖๒  ๒๓,๐๐๗,๒๐๐   

 

 

แบบ  ผด. ๐๑ 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

๒.๒  แบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ : กำรพัฒนำเกษตรและอุสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ อุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 
แก่สภาวัฒนธรรม
ต าบลบ้านต้าย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
ลอยกระทง  เพื่อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้กับสภาวัฒนธรรมต าบล 
บ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จงัหวัด
สกลนคร  ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๖๒ ล าดับที่ ๕  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๕  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๐๐,๐๐๐ หนองค าไร่ 
บ้านต้าย 
หมู่ ๑ 

กอง
การศึกษา 

           
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

   
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๒ อุดหนุนโครงการ
ประเพณี    
แห่เทยีนเข้าพรรษา  
แก่สภาวัฒนธรรม
ต าบลบ้านต้าย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา  เพื่อนุรักษส์ืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีให้กับสภาวัฒนธรรม
ต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๖๓ ล าดับที่ ๖ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๕ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๒๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านต้าย
นาคูณวิทยา 

กอง
การศึกษา 

       

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๓ อุดหนุนโครงการ 
วันวิสาขบูชา ของ อปท.  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแต่ง
รถยนต์ขบวนแห่ และกิจกรรมประกวด
โต๊ะหมู่บูชาพระ เนื่องในงานเทศกาลวัน
เข้าพรรษา ของอ าเภอสว่างแดนดนิ  
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลตาลเนิ้ง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๖๓ ล าดับที่ ๗ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๕ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๐,๐๐๐ อบต.  
ตาลเนิ้ง 

กอง
การศึกษา 

      

 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๔ อุดหนุนโครงการ
สักการะหลวงพ่อ     
องค์ด า  งานล้ า
ประเพณีชมของดี   
เมืองสว่างแดนดิน  
ให้แก่สภาวัฒนธรรม
อ าเภอสว่างแดนดิน 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการสักการะ   
หลวงพ่อองค์ด า  งานล้ าประเพณชีมของดี   
เมืองสว่างแดนดิน  เป็นคา่ใช้จ่าย ให้แก่สภา
วัฒนธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน ตาม
พระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐(๘) บ ารุงศลิปะ  จารตีประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น  และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ ๒ 
หน้า ๘ ล าดับที ่๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๖ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๕๐,๐๐๐ อ าเภอสว่าง
แดนดิน 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

      

 

    
 
 
 

รวม  ๔   โครงกำร ๒๘๐,๐๐๐               
  
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการสานสายใย 
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยและ
จัดกิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ

เพื่อจ่าย ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตติามอ านาจหน้าท่ี
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๖๕ ล าดับที่ ๘ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๗๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

๓๐,๐๐๐ ทต.บ้านต้าย กองการศึกษา 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

            

๒ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น 
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏบิัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๖ ล าดับที่ ๑๒ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า ๗๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

๑๐,๐๐๐ ทต.บ้านต้าย กองการศึกษา 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

            



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรีและครอบครัว 

เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น 
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหารว่าง   
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัตติามอ านาจหน้าท่ีตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า ๖๖ ล าดับที่ ๑๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๘๓  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๐,๐๐๐ ทต.บ้านต้าย กองการศึกษา 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่า
พิธีการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ  ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  
ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าป้ายโครงการ คา่วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏบิัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๘ ล าดับที่ ๒๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๘๒  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๐,๐๐๐ ทต.บ้านต้าย กองการศึกษา 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการฝึกอบรมการ
จัดท าถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ  

เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ         
เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์      
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี ๓  หน้า ๕ 
ล าดับที่ ๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๘๒  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๓๐,๐๐๐ ทต.บ้านต้าย กองการศึกษา 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย  และ
ผู้ด้อยโอกาส  ไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบภยั เช่นเงิน
ประกอบอาชีพ  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  เงิน
ช่วยเหลือด ารงชีพ ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา้ ๖๙ 
ล าดับที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี ้
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๗๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๐,๐๐๐ ทต.บ้านต้าย กองการศึกษา 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

            

รวม   ๖   โครงกำร ๑๒๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการควบคมุ  และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงาน  
ค่าวัคซีน  และอุปกรณ์ในการฉดี  
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ  
ค่าจัดท าป้ายและเอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  เพื่อให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
บ้านต้ายจากโรคพิษสุนัขบา้  สุนัขและ
แมว  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ล าดับที่ ๔  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ รายละเอียดหน้า ๗๒  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๓๖,๐๐๐ หมู่ 
๑,๒,๓,๔,๕,
๖ และหมู่ ๗ 

ส านักปลดั 
-งาน
สาธารณสุข 

   

 

        

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพ่นหมอกควัน   
ค่าน้ ายาเคมี  ค่าน้ ามันดเีซล  น้ ามนั
เบนซิน  ส าหรบัฉีดพ่นยุงในหมู่บ้าน
และโรงเรียน  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ล าดับที่ ๕ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ รายละเอียดหน้า ๗๑ ตั้งจา่ย
จากเงินรายได ้
 

๔๐,๐๐๐ หมู่ 
๑,๒,๓,๔,๕,
๖ และหมู่ ๗ 

ส านักปลดั 
-งาน
สาธารณสุข 

 

           

 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
 

โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน  หมู่บ้านละ  
๕,๕๐๐  บาท  ด าเนินการในต าบล 
บ้านต้าย   หมู่ที่ ๑  หมู่ที่ ๒  หมูท่ี่ ๓  
หมู่ ๔ หมู่ที่ ๕  หมู่ที่ ๖ และหมู่ที ่๗  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง   
ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีต่้องจ่ายตาม
อ านาจหน้าที่ในโครงการฯ  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า  ๗๒ ล าดับที่ ๙,๑๐,๑๑ 
และหน้า ๗๓ ล าดับที่  ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๗๒  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๓๘,๕๐๐ หมู่ ๑,๒,๓, 
๔,๕,๖,๗ 
  

ส านักปลดั 
-งาน
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ อุดหนุนโครงการรณรงค ์
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
To be number one  

โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินการโครงการรณรงค ์
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
To be number one หมู่บ้านละ  
๘,๔๐๐  บาท  ด าเนินการในต าบล 
บ้านต้าย   หมู่ที่ ๑  หมู่ที่ ๒  หมูท่ี่ ๓  
หมู่ ๔ หมู่ที่ ๕  หมู่ที่ ๖ และหมู่ที ่๗  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง   
ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีต่้องจ่าย 
ตามอ านาจหน้าที่ในโครงการฯ  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า  ๗๒ ล าดับที่ ๙,๑๐,๑๑ 
และหน้า ๗๓ ล าดับที่  ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๗๓  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๕๘,๘๐๐ หมู่ ๑,๒,๓, 
๔,๕,๖,๗ 
  

ส านักปลดั 
-งาน
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
  

โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  ต้านภยัมะเร็ง 
เต้านม  หมู่บ้านละ  ๖,๑๐๐  บาท  
ด าเนินการในต าบลบ้านต้าย   หมูท่ี่ ๑  
หมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๓  หมู่ ๔ หมู่ที่ ๕   
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าป้าย   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจ่าย 
ตามอ านาจหน้าที่ในโครงการฯ  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า  ๗๒ ล าดับที่ ๙,๑๐,๑๑ 
และหน้า ๗๓ ล าดับที่  ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๗๒  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๔๒,๗๐๐ หมู่ ๑,๒,๓, 
๔,๕,๖,๗ 
  

ส านักปลดั 
-งาน
สาธารณสุข 

            

รวม    ๕  โครงกำร ๒๑๖,๐๐๐               
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๓  แผนงานงบกลาง 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  
ตามข้อมูลผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๙๐ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

๘,๑๗๕,๒๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

กอง
การศึกษา 

            

๒ การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ตามข้อมูลผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๙๐ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

๑,๙๔๖,๔๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

กอง
การศึกษา 

 

           

๓ การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
ผู้ติดเชื้อเอดส ์

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูต้ิดเชื้อเอดส ์
ตามข้อมูลผู้ตดิเช้ือเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๙๐ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

๖๖,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

กอง
การศึกษา 

            

รวม    ๓   โครงกำร ๑๐,๑๘๗,๖๐๐               
 
 
  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรยีน
โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชีนาม
สถานศึกษาเพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเรียนในศูนยเ์ด็ก 
และโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕  
ล าดับที่ ๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า ๖๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ร.ร./ศพด. กอง
การศึกษา 

 

           

 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ -ค่าอาหารเสริม(นม)แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชี 
นามสถานศึกษาเพื่อจดัหาอาหาร
เสรมิ(นม)ให้นักเรยีนในศูนย์เด็ก 
และโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕  
ล าดับที่ ๒ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอยีดหน้า ๖๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๙๗๑,๕๐๐ ร.ร./ศพด. กอง
การศึกษา 

 

           

 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชีเงิน
ฝากธนาคารในนามสถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ ครภุณัฑ์ เป็น
สื่อในการเรยีนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓  ศูนย์  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ 
 ล าดับที่ ๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๖๘ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
 

๑๔๗,๙๐๐ ศพด.ทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

   

 

        

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง ๓ ศูนย์ เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเปิด-ปิดงาน ค่าอาหารว่าง  
ค่าป้าย  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๖ 
ล าดับที่ ๗ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า ๖๗  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๕,๐๐๐ ศพด.ทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

      

 

     

 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
เช่น  ค่าน้ าดื่ม ในงานพิธีเปิด-ปิด 
และในวันงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าของรางวัล  ค่าป้าย  ค่าจัด
สถานท่ี ท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๗๖ ล าดับที่ ๘ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๖๗ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๕,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

กอง
การศึกษา 

  

 

         

 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าหนังสือเรียน 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชี 
เงินฝากธนาคารของสถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 
ส าหรับเด็ก ๓-๕ ปี  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ทั้ง ๓  แห่ง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ 
ล าดับที่ ๑๐ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๖๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๘,๐๐๐ ศพด.ทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

     

 

      

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชี 
เงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรยีน 
ส าหรับเด็ก ๓-๕ ปี   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓  แห่ง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ 
ล าดับที่ ๑๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า ๖๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 

๘,๐๐๐ ศพด.ทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

      

 

     

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน  
 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชี 
เงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ส าหรับเด็ก ๓-๕ ปี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓  แห่ง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ 
ล าดับที่ ๑๒ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๖๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๑๒,๐๐๐ ศพด.ทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

     

 

      

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบญัชี 
เงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  
เพื่อเป็นค่าด าเนินโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับ
เด็ก ๓-๕ ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๓  แห่ง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ 
ล าดับที่ ๑๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๖๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๑๗,๒๐๐ ศพด.ทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

     

 

      

รวม    ๙    โครงกำร ๒,๘๗๔,๖๐๐               
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๕  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ วัสดุกีฬา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ประชาชน 
มีอุปกรณ์กีฬาใช้ในการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายอย่างเพยีงพอ 
เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  
ตะกร้อ  ลูกปิงปอง  ลูก
บาสเกตบอล ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘ 
ล าดับที่ ๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๘๔ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๓๐,๐๐๐ สนามกฬีา 
ทั้ง ๗ 

หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

    

 

       

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๕  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการแข่งขันกีฬา 
ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อ
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์  ของประชาชนในต าบล  
เช่น ค่าชุดกีฬา  ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าผู้ฝึกสอน  ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘ 
ล าดับที่ ๒ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า ๘๔ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๗๐,๐๐๐ สนามกีฬา
กลาง  
ทต. 
บ้านต้าย 

กอง
การศึกษา 

 

 

          

 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๕  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการส่งนักกีฬา  
เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  
และบุคลากรเทศบาล 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬา  
เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  และ
บุคลากรเทศบาล  เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา  เช่น  ค่าชุดกีฬา  ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าผู้ฝึกสอน  ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘ 
ล าดับที่ ๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า ๘๔ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๐,๐๐๐ สนามกีฬา
กลาง 
อ.สว่าง
แดนดิน 

กอง
การศึกษา 

  

 

         

รวม   ๓    โครงกำร ๒๒๐,๐๐๐               
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๓.๖  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
๔.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
๔.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
๔.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
พบประชาชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน  จัดหน่วย
บริการในรูปแบบต่างๆ และเพื่อ
รับทราบปัญหาความต้องการ 
ของประชาชน เช่น ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  
ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องใช้ตาม
อ านาจหน้าที่ในโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ 
 ล าดับที่ ๔ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า  ๔๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๐,๐๐๐ ในเขต 
ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั 

  

 

         



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ ค่าใช้จ่ายในการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนท่ีในการจดัเก็บ
ภาษี  

เป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการจัดเก็บภาษ ี
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านต้าย เช่น  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๔ 
 ล าดับที่ ๕ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า  ๕๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๕,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั 

            

 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการปกป้องและเชิดชสูถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์
รวมทางจิตใจและความรักสามัคค ี
เช่น ค่าป้าย  ค่าจ้างเหมาพาหนะ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจ่าย
ตามอ านาจหน้าที ่
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๔ 
 ล าดับที่ ๗ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า  ๔๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๐,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั             

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 
ของเทศบาลต าบล
บ้านต้าย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง้ของเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย  จัดการเลือกตั้ง ตามคณะกรรมการ
เลือกตั้งก าหนด กรณีครบวาระ ยบุสภา แทน
ต าแหน่งว่าง  และ กรณคีณะกรรมการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม ่ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสมัพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสทิธิและหน้าท่ีและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  
โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเปา๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคณุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม   
ค่าของสมนาคณุวิทยากร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายตาม
อ านาจหน้าที่ส าหรับการจดัท าโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า ๘๖ ล าดับที่  ๑๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
หน้า  ๔๙  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

๕๐๐,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั             



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕  โครงการรณรงค์เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอรัปชัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชันจดัอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ เช่น   
ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจ่ายตาม
อ านาจหน้าที่ในโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๕  ล าดับที่  ๑๐ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
หน้า  ๔๘  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๕,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั             

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นการส่งเสรมิ 
สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุน  การขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูล
มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น 
ค่าป้ายระชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตามอ านาจหน้าที่ใน
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลีย่นแปลง  ครัง้ที่ ๓ 
หน้า ๘  ล าดับที่  ๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
หน้า  ๔๘   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๑๕,๐๐๐ ทต. 
บ้านต้าย 

ส านักปลดั             

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และผู้น าชุมชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และผูน้ า
ชุมชน เช่น  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก   ค่าสมนาคณุวิทยากร   
ค่าของสมนาคณุในการดูงาน   
ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในการฝึกอบรม  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๓  ล าดับที่  ๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
หน้า  ๔๙  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๕๐,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

และ
สถานท่ี   
ดูงานท่ี
ก าหนด 

ส านักปลดั             

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ อุดหนุนโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้แก่เทศบาลต าบลสว่าง
แดนดิน  ด าเนินงานในวันส าคัญตา่งๆ ดังนี้ 
-วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชย 
มหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตลุาคม) 
-วันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) 
-วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชย 
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ (๕ ธันวาคม) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน) 
-พิธีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมทรรามาธิบดสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว (๒๘ กรกฎาคม) 
-พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(๑๒ สิงหาคม) 
-พีธีในโอกาสต่างๆ ที่รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม ก าหนด 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า ๘๘  ล าดับที่  ๒๑ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ รายละเอียดหน้า ๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 

๓๕,๐๐๐ ทต. 
สว่างแดนดิน 

ส านักปลดั             



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง
แดนดิน  ซึ่งเป็นท่ีตั้งและรับผิดชอบ
ศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณภัย เกิดความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนต าบลบ้านต้าย 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๗  ล าดับที่  ๑๘ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดหน้า ๕๕ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
 

๗,๐๐๐ อบต.  
สว่างแดนดิน 

ส านักปลดั             

๑๐ อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอสว่าง
แดนดิน  

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอสว่างแดนดิน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ หน้า ๑๘  
ล าดับที่  ๑ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดหน้า ๕๖ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-สรุปประเมินผลโครงการ 
 

๑๕,๐๐๐ กิ่งกาชาด
อ าเภอ 

สว่างแดนดิน 

ส านักปลดั             

 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ โครงการปรับปรุง ดูแล 
รักษา การจัดท าแผนท่ีภาษี 
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  
เพื่อรองรับภาษีท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรบัปรุง ดูแล 
รักษา การจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพยส์ิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อออกส ารวจพ้ืนท่ีต าบลบ้านต้าย ท้ัง ๗  
หมู่บ้าน และจัดท าแผนทีภ่าษีที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๘  ล าดับที่  ๒๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดหน้า  ๕๘   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๕๐,๐๐๐  พื้นที่ต าบล
บ้านต้าย 
ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

             

รวม  ๑๑  โครงกำร ๙๒๒,๐๐๐               
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงคป์้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ด าเนินการรณรงค์  ประชาสมัพันธ์  
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหต ุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ค่าน้ า
ดื่มน้ าแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีในโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๐  ล าดับที่  ๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า  ๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๐,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั  

           



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง  
ค่าสถานท่ี ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจ่ายตาม
อ านาจหน้าที่ในโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิม่เตมิ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๖  ล าดับ
ที่  ๑ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมแนวทางการด าเนินการ 
-ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
-สรุปประเมินผลโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดหน้า  ๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

๑๐๐,๐๐๐ ทต.  
บ้านต้าย 

ส านักปลดั  

           

รวม    ๒   โครงกำร ๑๒๐,๐๐๐               
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง  
๕.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากถนนบุญท า –  
ประปาหมู่บ้าน      
บ้านนาคูณ  หมู่ที ่ ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากถนนบุญท า – ประปาหมู่บ้าน      
บ้านนาคูณ  หมู่ที ่ ๓ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร   ยาว  
๒๑๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  
๘๔๐.๐๐  ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด 
เลขท่ี  ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี ๒ หน้า ๙  ล าดับที่ ๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๔๗๗,๐๐๐ หมู่ที ่๓ กองช่าง             

 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
ถนนราษฎร์บ ารุง  - 
ส านักสงฆส์ว่าง       
แดนธรรม  บ้านค าบอน  
หมู่ที ่๔    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ถนนราษฎร์บ ารุง -ส านักสงฆส์ว่าง
แดนธรรม  บ้านค าบอน  หมู่ที ่๔    
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๓๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑,๑๕๐.๐๐  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  ๑  ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด เลขที่  
๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  
๒๕๖๑  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙  ล าดบัท่ี ๒ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๖๕๐,๐๐๐ หมู่ที ่๔ กองช่าง             



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน 
กำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนวิทยุ ๒         
ถนนประชาราษฎร์  
เชื่อมถนนค าไชยวาน – 
นาดอกไม้            
บ้านค าไชยวาน 
หมู่ที ่๕ 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนวิทยุ ๒  ถนนประชาราษฎร์  เช่ือมถนน
ค าไชยวาน – นาดอกไม้  บ้านค าไชยวาน 
หมู่ที ่๕   
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  
๓๑๒.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร      
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕๐  หรือ      
มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรตีไม่น้อยกว่า  
๑,๒๔๘.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย    ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด เลขท่ี  
๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  
๒๕๖๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ หน้า ๑๐  
ล าดับที่ ๓ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๘๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๗๑๖,๐๐๐ หมู่ที ่๕ กองช่าง             



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนม่วงไข่  -   
ฝายน้ าล้น            
บ้านดอนม่วงไข่        
หมู่ที ่๖   

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนม่วงไข่  -   ฝายน้ าล้น            
บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ที ่๖  ขนาดผวิจราจร
กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๘๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง   
ข้างละ  ๐.๕๐   หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย    
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านต้าย
ก าหนด เลขท่ี  ๐๓/๒๕๖๑   
ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิม่เตมิ ครั้งท่ี ๒ หน้า ๑๐  
ล าดับที่ ๔ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘๙  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๔๑๓,๐๐๐ หมู่ที ่๖ กองช่าง             

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
แยกทางหลวง
หมายเลข  ๒๒ – 
โรงเรียนชาวนา     
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
แยกทางหลวงหมายเลข  ๒๒ – โรงเรียน
ชาวนา   บ้านต้าย หมู่ที่ ๑  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๗๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้าง   ข้างละ  ๐.๕๐  หรือมี
พื้นทีผ่ิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๘๗๕.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย    ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด 
เลขท่ี  ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๒  
ล าดับที่ ๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ ๙๐  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๔๙๔,๐๐๐ หมู่ที ่๑ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลสต์ิกคอนกรีต  
ถนนเจริญสุข  บ้านต้าย
ใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๗ 

โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟลัสค์อนกรีต 
ถนนเจริญสุข  บ้านต้ายใหม่พัฒนา     
หมู่ที่ ๗  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๐๔  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๐๐.๐๐      
ตารางเมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทล.๗-
๒๐๑  แผ่นท่ี  ๙๔   ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๒หน้า ๑๑  ล าดับที่ ๕ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
หน้า  ๙๐  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๗๕,๐๐๐ หมู่ที ่๗ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการซ่อมสร้างถนน   
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี     
ถนนอุดมสามคัคี  บ้านนาทม  
หมู่ที่ ๒ 
 

โดยซ่อมสร้างถนน  แอสฟัลทต์ิก  
คอนกรีต  ถนนอุดมสามัคคี   
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๓๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า ๑,๕๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตาม
แบบเลขท่ี  ทล.๗-๒๐๑  แผ่นที่  ๙๔   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า  ๒๓ ล าดับที่ ๙๗ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๙๐ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

๒๙๑,๐๐๐ หมู่ที ่๒ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒  ต าบล
บ้านต้าย –บ้านน้อยหนองบัว  
ต าบลสว่างแดนดิน 
 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ ต าบลบ้านต้าย 
– บ้านน้อยหนองบัว ต าบลสว่าง
แดนดิน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๓๕๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรตี  
ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕.๐๐  ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (แบบไมม่ีรอยต่อตามยาว) 
แบบเลขท่ี  ทถ.-๒-๒๐๔  แผ่นที่ ๑๕ 
ท าเฉพาะรายการ ก.    
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 

๑,๑๐๘,๐๐๐ หมู่ที ่๒ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ซอย
ประชาสันติ ถึง 
ถนนโคกค าปลาฝา   
บ้านต้าย  หมู่ท่ี ๑ 
 

โดยด าเนินการรื้อโครงสร้างถนนเดิม งานรื้อผิว
คอนกรีตเดมิ  งานดิน  ปรับเกลี่ยแต่งพ้ืนทางเดิม 
งานรองพื้นทาง และพื้นทาง งานผิวทาง  ปริมาณผิว
จราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจร  ไม่น้อยกว่า  
๑๒๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเลขท่ี  ๐๓/๒๕๖๑         
ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ช่วงที่ ๑  ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๗๖.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  ๓๐๔.๐๐  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี  ทถ.-๗-๒๐๑   
แผ่นที่ ๙๔  
ช่วงที่ ๒  ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๑๒.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิว
จราจรคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  ๘๔๘.๐๐  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี  ทถ.-๗-๒๐๑   
แผ่นที่ ๙๔ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔๗๕,๐๐๐ หมู่ที ่๑ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการก่อสร้างคอนกรตี     
เสรมิเหล็ก ซอยอรณุ ๔ –      
ซอยประปาหมู่บ้าน บ้านนาทม 
หมู่ที่ ๒  

โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยอรุณ ๔ – ซอยประปาหมู่บ้าน 
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒  ปริมาณงาน  
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว ๑๕๘.๐๐ 
เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๔๗๔.๐๐  
ตารางเมตร  ตามแบบเลขท่ี         
๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๒๕๗,๐๐๐ หมู่ที ่๒ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ โครงการก่อสร้างคอนกรตี    
เสรมิเหล็ก ถนนรวมน้ าใจ      
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ 

โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ถนนรวมน้ าใจ  บ้านนาทม หมู่ที่ ๒  
ปริมาณงาน  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๔๙.๐๐ เมตร   หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๒๔๕.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เลขท่ี ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๑๓๗,๐๐๐ หมู่ที ่๒ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒ โครงการก่อสร้างคอนกรตี    
เสรมิเหล็ก ถนนพุทธรักษา     
บ้านนาคณู  หมู่ที่ ๓ 

โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ถนนพุทธรักษา  บ้านนาคูณ หมู่ที ่๓  
ปริมาณงาน  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร   หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๘๔๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เลขท่ี ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๔๗๗,๐๐๐ หมู่ที ่๓ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ โครงการก่อสร้างคอนกรตี    
เสรมิเหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา    
บ้านค าบอน  หมู่ที่ ๔ 

โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ถนนร่วมใจพัฒนา  บ้านค าบอน      
หมู่ที่ ๔  ปริมาณงาน  กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนผิวจราจร    
ไม่น้อยกว่า  ๗๑๒.๐๐  ตารางเมตร  
ตามแบบเลขท่ี ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๔๐๘,๐๐๐ หมู่ที ่๔ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔ โครงการก่อสร้างคอนกรตี    
เสรมิเหล็ก  ซอยรวมน้ าใจ ๒  
เชื่อมถนนประชาราษฎร์        
บ้านค าไชยวาน  หมู่ที่ ๕ 

โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยรวมน้ าใจ ๒  เชื่อมถนน
ประชาราษฎร์  บ้านค าไชยวาน      
หมู่ที่ ๕  ปริมาณงาน  กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว ๔๑.๐๐ เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  
เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๑๖๔.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เลขท่ี ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๙๓,๐๐๐ หมู่ที ่๕ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕ โครงการก่อสร้างคอนกรตี    
เสรมิเหล็ก  บ้านค าไชยวาน   
หมู่ที่ ๕ - บ้านนาดอกไม ้

โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านค าไชยวาน  หมู่ที่ ๕   
ปริมาณงาน  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๗๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เลขท่ี ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๓๙๕,๐๐๐ หมู่ที ่๕ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูป (ซอยชายทุ่ง)         
บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ที่ ๖ 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรปู 
(ซอยชายทุ่ง) บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ ๖
ปริมาณงาน  กว้าง  ๐.๖๐  เมตร  
ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร  ลึก  ๐.๕๘  
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ๒  บ่อ  ตามแบบ
เลขท่ี ทต. ๐๒/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๒๖ 
เมษายน  ๒๕๖๒ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๓๙๕,๐๐๐ หมู่ที ่๖ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๗ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนเจรญิสุข       
(ช่วงหลังเทศบาล  )             
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๗ 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเจริญสุข (ช่วงหลังเทศบาล  )             
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๗ 
ปริมาณงาน  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  
ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า   
๔๙๒.๕๐  ตารางเมตร  ตามที่
เทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด  ตาม
แบบเลขท่ี ทต. ๐๓/๒๕๖๑  ลงวนัท่ี  
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๓๔๔,๐๐๐ หมู่ที ่๗ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๘ โครงการก่อสร้าง   
ต่อเติมห้องท างาน  กองคลัง  
เทศบาลต าบลบ้านต้าย  หมู่ที่ ๗ 

โดยก่อสร้างต่อเติมห้องท างาน        
กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านต้าย     
หมู่ที่ ๗   เพื่อปรับปรุง  และต่อเตมิ
อาคาร  จ านวน  ๑  หลัง  ตามแบบ
เลขท่ี  ๐๒/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๖  ตุลาคม  
๒๕๖๓  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๓๓๑,๐๐๐ หมู่ที ่๗ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง(ต่อ) 
๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ โครงการก่อสร้าง   
ต่อเติมอาคารทันตกรรม   
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๗ 

โดยก่อสร้าง  ต่อเติมอาคารทันตกรรม   
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๗   
 ตามแบบเลขท่ี  ๐๓/๒๕๖๓  ลงวันท่ี 
๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เพื่อปรับปรุง และ
ต่อเติมอาคารทันตกรรมในการดูแล
สุขภาพในช่องปากของประชาชนทุก
กลุ่มวัยในต าบลบ้านตา้ย   จ านวน    
๑  หลัง พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  
๑  ป้าย 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณตามบันทึกผูกพันสญัญา  
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๓๓๑,๐๐๐ หมู่ที ่๗ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง             

รวม ๘,๐๖๗,๐๐๐               
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมำณ                            

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒ 

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

๒.๓  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
       ๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
           ๑.๑  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ 
 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 
บำนเลื่อนกระจก 

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อนกระจก  
มีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ ๑๒๑.๘ x ๔๕.๗ x 
๑๘๓  เซนตเิมตร  จ ำนวน  ๒  หลัง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้ำ  ๕๓  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 
โดยใช้รำคำตำมท้องตลำด 

๑๒,๐๐๐ ทต.บ้ำนต้ำย ส ำนักปลดั             

๒ ตู้ล็อกเกอร์  ๑๘  ช่อง เพื่อจัดซื้อตูล้็อกเกอร์ ๑๘  ช่อง   
จ ำนวน  ๒  หลัง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้ำ  ๕๓  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 
โดยใช้รำคำตำมท้องตลำด 

๑๖,๐๐๐ ทต.บ้ำนต้ำย ส ำนักปลดั             

๓ พัดลมอุตสำหกรรม 
ตั้งพ้ืน 

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสำหกรรมตั้งพ้ืน 
จ ำนวน  ๒  ตัว 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้ำ  ๕๓  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 
โดยใช้รำคำตำมท้องตลำด 

๑๐,๐๐๐ ทต.บ้ำนต้ำย ส ำนักปลดั             

รวม  ๓  โครงกำร ๓๘,๐๐๐               
          



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

๒.  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
   ๒.๑  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ เครื่องตัดหญ้ำ 
แบบข้อแข็ง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญำ้แบบข้อแข็ง  
จ ำนวน  ๒  เครื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้ำ ๕๓  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 
โดยใช้ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือน
ธันวำคม ๒๕๖๒ 

๑๙,๐๐๐ ทต.บ้ำนต้ำย ส ำนักปลดั             

รวม  ๑  โครงกำร ๑๙,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

   ๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ๓.๑  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ 
 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tant Printer) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์  MULTIFUNCTION  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK  TANK  

PRINTER) จ ำนวน  1  เครื่อง    
 มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
--เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น  PRINTER, 
COPIER,  SCANNER  และ FAX  ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(INK  TANK  PRINTER)  จำกโรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ  1,200 X 

1,200  DPI 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ  A4  

ไม่น้อยกว่ำ  27  หน้ำต่อนำที  (PPM) หรือ 8  ภำพ
ต่อนำท ี(IPM) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ   A4        

ไม่น้อยกว่ำ  15  หน้ำต่อนำที (PPM)  หรือ  5 ภำพ
ต่อนำท ี(IPM) 
-สำมำรถสแกนเอกสำร  ขนำด A4  (ขำวด ำ  - สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่ำ  

1,200 X 600 DPI 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ  (AUTO  DOCUMENT  

FEED)   
-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ  99  ส ำเนำ 

๘,๐๐๐ ทต.  
บ้ำนต้ำย 

ส ำนักปลดั             



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๒ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 
 
 

-สำมำรถย่อและขยำยได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 
-มี ช่องเช่ือมต่อ (INTERFACE) แบบ  USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง 
-มี ช่ องเช่ื อมต่ อระบบเครื อข่ ำย   (NETWORK  

INTERFACE)  แบบ  10/100 BASE-T หรื อดี กว่ ำ  

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง  หรือ สำมำรถใช้งำน
ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย  WI-FI (IEEE 802.11B,G,N,AC)  
ได้ 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  100  แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4,LETTER,LEGAL  และ CUSTOM   
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๕๔ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 
 

๒ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด KVA  
จ ำนวน  ๒  เครื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๕๔ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 
 

๑๑,๖๐๐ ทต. 
บ้ำนต้ำย 

ส ำนักปลดั             

รวม  ๒  โครงกำร ๑๙,๖๐๐               



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๓ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 ๓.๒  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ 
 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tant Printer) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์  MULTIFUNCTION  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK  TANK  

PRINTER) จ ำนวน  1  เครื่อง    
 มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
--เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น  PRINTER, 
COPIER,  SCANNER  และ FAX  ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(INK  TANK  PRINTER)  จำกโรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ  1,200 X 

1,200  DPI 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ  A4  

ไม่น้อยกว่ำ  27  หน้ำต่อนำที  (PPM) หรือ 8  ภำพ
ต่อนำท ี(IPM) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ   A4        

ไม่น้อยกว่ำ  15  หน้ำต่อนำที (PPM)  หรือ  5 ภำพ
ต่อนำท ี(IPM) 
-สำมำรถสแกนเอกสำร  ขนำด A4  (ขำวด ำ  - สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่ำ  

1,200 X 600 DPI 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ  (AUTO  DOCUMENT  

FEED)   
-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ  99  ส ำเนำ 
-สำมำรถย่อและขยำยได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 

๘,๐๐๐ ทต.  
บ้ำนต้ำย 

ส ำนักปลดั             



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๔ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 
 
 
 

-มี ช่องเช่ือมต่อ (INTERFACE) แบบ  USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง 
-มี ช่ องเช่ื อมต่ อระบบเครื อข่ ำย   (NETWORK  

INTERFACE)  แบบ  10/100 BASE-T หรื อดี กว่ ำ  

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง  หรือ สำมำรถใช้งำน
ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย  WI-FI (IEEE 802.11B,G,N,AC)  
ได้ 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  100  แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4,LETTER,LEGAL  และ CUSTOM   
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๕๔ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 
 

๒ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด KVA  
จ ำนวน  ๒  เครื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๕๔ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 
 

๑๑,๖๐๐ ทต. 
บ้ำนต้ำย 

ส ำนักปลดั             

รวม  ๒  โครงกำร ๑๙,๖๐๐               



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๕ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 ๓.๓  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส ำหรับงำน
ประมวลผล   
แบบท่ี ๑ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับประมวลผล 
แบบท่ี ๑ จ ำนวน ๑  เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ  ๔  
แกนหลัก  (๔  core)  มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ  ๒๘  GHz  และมีเทคโนโลยี
เพิ่ มสั ญญำณนำฬิ กำได้ ในกรณี ที่ ต้ องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน  ๑  
หน่วย   
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วย ควำมจ ำ
แบบCache  Memory รวมในระดั บ (Level) 
เดียวกัน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  ๘  MB 
-มีหน่วยแสดงผลเพื่ อประมวลภำพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หรือดีกว่ำ  ดังนี ้
  ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงแยกจำกแผงวงจรหลกัที่
มีหน่วยควำมจ ำ  ขนำด     ไม่น้อยกว่ำ  ๒ GB  หรือ 
  ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ  ติดตั้งอยู่
ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง  แบบ Graphics 
Processing Unit  ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒ GB  หรือ 
  ๓) มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภำพที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก   ในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB   

๒๒,๐๐๐ ทต.  
บ้ำนต้ำย 

กอง
กำรศึกษำ 

            



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๖ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือ
ดีกว่ำ  ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ  4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่ำ  
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ  1  TB  หรือชนิด  Solid  
State  Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ  120  GB  
จ ำนวน  1  หน่วย   
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่ำ  จ ำนวน  1  หน่วย 
-มี ช่ องเช่ื อมต่ อระบบเครื อข่ ำย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง   
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือ
ดีกว่ำ  ไม่น้อยกว่ำ  3  ช่อง   
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  นิ้ว  จ ำนวน  
1  หน่วย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๘๐ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 
  

 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๗ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๒ 
 
 

เครื่องพิมพ์  
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tant Printer) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์  แบบฉีดหมึก
พร้ อมติ ดตั้ งถั งหมึ กพิมพ์  (INK  TANK  PRINTER) 
จ ำนวน  1  เครื่อง    
 มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(INK  TANK  PRINTER)  จำกโรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ  1,200 X 

1,200  DPI 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ  A4  

ไม่น้อยกว่ำ  ๑๙  หน้ำต่อนำท ี (PPM) หรือ 8.๘  ภำพ
ต่อนำท ี 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ   A4        

ไม่น้อยกว่ำ  15  หน้ำต่อนำที (PPM)  หรือ  5 ภำพ
ต่อนำท ี(IIPM) 
-มี ช่องเช่ือมต่อ (INTERFACE) แบบ  USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  ๕0  แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4,LETTER,LEGAL  และ CUSTOM   
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๘๑ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 

๔,๓๐๐ ทต.  
บ้ำนต้ำย 

ส ำนักปลัด             

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๘ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๓ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  จ ำนวน  ๓   เครื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๕๔ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือนพฤษภำคม       

256๓  ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  256๓ 
 

๗,๕๐๐ ทต. 
บ้ำนต้ำย 

กอง
กำรศึกษำ 

            

รวม  ๓  โครงกำร ๓๓,๘๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๙ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

   ๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
 ๔.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ 
 
 

เครื่องเจำะคอนกรีต
คอริ่ง เครื่องยนต์
เบนซิน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจำะคอนกรีตคอริ่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน  จ ำนวน  ๑  เครื่อง 
 มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
ลักษณะกำรเจำะโดยกำรหมุนเกลียว  , มีล้อ
ขับเคลื่อนระบบระบำยควำมร้อนปล่อยน ้ำไหล
ผ่ ำ น ก ร ะ บ อ ก เ จ ำ ะ  ข ณ ะ ท ำ ง ำ น 

เส้นผ่ำศูนย์กลำงที่เจำะได้1" - 8"ควำมลึกที่
เจำะได้25-350 มม. ควำมจุถังน ้ำ40 ลิตร 

ชนิดเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
เพลำคว ่ำ กระบอกสูบ X ช่วงชัก68 X 45 มม.
ปริมำตรกระบอกสูบ163 ซีซ ีก ำลังเครื่องยนต์
3600 รอบต่อนำที ควำมจุถังน ้ำมันเช้ือเพลิง
1.6  ลิตร  ควำมจุถังน ้ำมันเครื่อง0.6  ลิตร
เครื่องยนต์  HONDA GXV160 5.5 แรงม้ำ 

แบบใช้เ ชือกดึงสตำร์ท   อัตรำสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิง1.1 ลิตร/ช่ัวโมงพร้อมกระบอกเพชร
ขนำด 4 นิ้ว 2 อัน  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๘๗ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
โดยใช้ตำมรำคำท้องตลำด 
 

๖๓,๐๐๐ ทต.  
บ้ำนต้ำย 

กองช่ำง             

รวม  ๑  โครงกำร ๖๓,๐๐๐               



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๐ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 

   ๕. ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
 ๕.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

ล ำดับ
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ 
 
 

เทปวัดระยะทำง
เหล็กเคลือบไนล่อน   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเทปวัดระยะทำงเหล็ก
เคลือบไนล่อน  จ ำนวน ๑ เครื่อง 
 มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี ้
- เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้มำก่อน 
- มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร กว้ำงไม่น้อย
กว่ำ  13  มิลลิ เมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ  0.4 

มิลลิเมตร 
- เนื้อเทปเป็นเหล็กอย่ำงดีเคลือบด้วยวัสดุไน
ล่อนป้องกันกำรเกิดสนิม 
- ที่ด้ำนปลำยสำยเทปมีวัสดุหุ้มเพื่อลดแรงกด
และป้องกันกำรหัก งอของเนื้อเทป ใช้มำตรำ
เมตริกมีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมี
ตัวเลขก ำกับทุก 1 เซนติเมตร มีตัวเลขแบ่งขีด
ตัวใหญ่ก ำกับทุก ๆ 10 เซนติเมตร 
- ตัวเลขและขีดแบ่งค่ำไม่ลบเลือนง่ำย 
- มีด้ำนมือถือจัดกระชับพร้อมปุ่มยำงที่ด้ำม
เพื่อกันกำรลื่นในขณะใช้งำน 
- บรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพร้อมมีจุด
ล็อคมือหมุนเมื่อต้องกำรเก็บเทป 
- มีกล่องส ำหรับเก็บม้วนเทป 
- มีหนังสือรับรองจำก กอง ช่ัง ตวง วัด ฯ  
 

๔,๕๐๐ ทต.  
บ้ำนต้ำย 

กองช่ำง             



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                           

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 เทศบำลต ำบลบำ้นตำ้ย  อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๑ 
 

แบบ  ผด. ๐๒/๑ 

 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้ำ ๘๘ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
โดยใช้ตำมรำคำท้องตลำด 

รวม  ๑  โครงกำร ๔,๕๐๐               



 

 

    ส่วนที่ ๑   

    บทน ำ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงกำร/กจิกรรม 

 

 

 

 



 

 

 

  แบบ ผด. ๐๑ 
  บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม 

 

 

 

 

 



 

 

  แบบ ผด. ๐๒ 
  บญัชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

 

 

 

 

 

 



 

   

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
  บญัชจี ำนวนครภุัณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้    

  ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิน่ 

 

 

 

 

 



 

 

ภำคผนวก 

- ประกำศใชแ้ผนกำรด ำเนินงำน   

      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
เรื่อง   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย   
*************************** 

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖  และ
ข้อ ๒๗  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดท าแผนด าเนินงาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

 บัดนี้  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ด าเนินการการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗  
เรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย  เมื่อวันที่   ๑๕  ตุลาคม   
๒๕๖๓ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  โดยให้มีผลตั้งแต่   ณ วันประกาศเป็นต้นไป  
      

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 


