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คํานํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง  

ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ ๒๗  กําหนดให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป5งบประมาณ เพ่ือเป8นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท�องถ่ินให�
สอดคล�องตามยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีได�กําหนดไว�ในแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา และให�เป8นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ ๒๗  โดยมีองค�ประกอบท่ีสําคัญอยู� 
๒ ส�วน คือ  

(๑) ส�วนท่ี ๑ บทนํา ประกอบด�วย บทนํา วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน,  
ข้ันตอนการ จัดทําแผนการดําเนินงาน, ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 

(๒) ส�วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด�วย บัญชีสรุปโครงการและ 
งบประมาณ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานมีลักษณะเป8นแผนดําเนินการ (Action Plan) สําหรับใช�เป8น 
เครื่องมือ สําคัญในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน เนื่องจากได�แสดงถึง 
เปLาหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดําเนินงานไว�อย�างชัดเจน รวมท้ังแสดงถึงการดําเนินงาน จริง
ให�เป8นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป8นเครื่องมือในการดําเนินการติดตามประเมินผล ซ่ึงต�อง
จัดทําเป8นประจําทุกป5 โดยต�องสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป5 และ งบประมาณ
รายจ�ายประจําป5  

เทศบาลตําบลส�องดาว จึงได�จัดทําแผนการดําเนินงานข้ึน เพ่ือใช�เป8นเครื่องมือใน 
การ ดําเนินงานของส�วนต�าง ๆ ในการปฏิบัติงานให�เป8นไปตามเปLาหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการท่ีได� 
กําหนดไว� รวมท้ังการใช�ทรัพยากรทางการบริหารให�เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพได�ประโยชน�สูงสุด และ สามารถ
สนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างแท�จริงและยั่งยืนต�อไป  
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ส�วนท่ี ๑  บทนํา 
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๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน................................................๐๒ 
๑.๔ ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน......................................................๐๓ 

ส�วนท่ี  ๒  บัญชีสรุปจํานวนและงบประมาณ.........................................................๐๔ - ๐๕ 

 ๒.๑ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงานประจําป5   ๐๖ – ๗๒  
 ๑) ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียว 
 ๓) ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
 ๔) ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน 
 ๕) ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ  
              ความม่ันคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส วนท่ี ๑ 
บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๒๗  กําหนดให�องค�กรปกครอง ส�วนท�องถ่ิน
จัดทํา แผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาท่ี ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน               ประจําป5งบประมาณนั้น 
แผนการดําเนินงานเป8น เอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในป5งบประมาณนั้น ทํา
ให�แนวทางในการดําเนินการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากข้ึน มีการ
ประสานและบูรณาการ ทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนปฏิบัติการจะทําให�การติดตาม และประเมินผลแผนมีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย  

แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�เสร็จภายในภายในสามสิบ วันนับแต�วันท่ีประกาศใช� 
งบประมาณรายจ�ายประจําป5 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงาน/
โครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต�องการดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองค�กรปกครองท�องถ่ินใน ป5งบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป8น
อํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
วัตถุประสงค.ของแผนการดําเนินงาน 

   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ี 
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป5งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเป8นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในป5งบประมาณนั้น ทําให�แนวทางในการดําเนินงานในป5งบประมาณนั้น ของ
องค�กรปกครองท�องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานและการ
จําแนก รายละเอียดต�าง ๆ ของแผนงานในโครงการ ในแผนดําเนินงานจะทํา ให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป5มี
ความสะดวก มากข้ึน 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บข�อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลส�องดาว เก็บรวบรวมข�อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประสานหน�วย
ราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต�องการดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนา เทศบาลตําบลส�องดาว จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจัดหมวดหมู�ให�
สอดคล�องกับ ยุทธศาสตร�และแผนงานการพัฒนาของเทศบาลตําบลส�องดาว กําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป5  

ข้ันตอนท่ี ๓ การพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาว นําร�างแผนปฏิบัติการเสนอต�อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 
ส�องดาว 

ข้ันตอนท่ี ๔ การประกาศแผนการดําเนินงาน ให�คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 
ส�องดาว พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารเทศบาลตําบลส�องดาว ประกาศเป8นแผนการ
ดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปWดประกาศโดยเปWดเผยให�ประชาชนทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
ประโยชน.ของแผนการดําเนินงาน  

การวางแผนท่ีดีย�อมส�งผลให�เกิดประโยชน�ดังต�อไปนี้ 
๑. บรรลุจุดมุ�งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย 

ปลายทาง เพ่ือให�องค�การบรรลุจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดให� การกําหนดจุดมุ�งหมายจึงเป8นงานข้ันแรกของการวางแผน 
ถ�าจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนก็จะช�วยให�การบริหารแผนมีทิศทางมุ�งตรงไปยังจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว�ได�
อย�าง สะดวกและเกิดผลดี  

๒. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวช�องกับการใช�สติปcญญาเพ่ือ 
คิดวิธีการ ให�องค�การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป8นการให�งานในฝeายต�างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมี
ความ ต�อเนื่องกัน ก�อให�เกิดความเป8นระเบียบในงานต�าง ๆ ท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เป8นการใช�ประโยชน�จากทรัพยากร
ต�าง ๆ อย�างคุ�มค�านับว�าเป8นการลดต�นทุนท่ีดี ก�อให�เกิดการประหยัดแก�องค�กร 
  ๓. ลดความไม�แน�นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช�วยลดความไม�แน�นอนใน 
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป8นงานท่ีเก่ียวข�องกับการคาดการณ�เหตุการณ�ในอนาคตการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป8นผลมาจากการวิเคราะห�พ้ืนฐานของข�อเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแล�วทําการคาดคะเนเหตุการณ�ใน
อนาคตและได�หา แนวทางพิจารณาปLองกันเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนไว�แล�ว 

๔. เป8นเกณฑ�ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช�วยให�ผู�บริหารได�กําหนด 
หน�าท่ีการ ควบคุมข้ึน ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป8นสิ่งท่ีแยกกันไม�ออกเป8นกิจกรรรมท่ี 
ดําเนินการ คู�กันอาศัยซ่ึงกันและกัน กล�าวคือถ�าไม�มีการวางแผนก็ไม�สามารถมีการควบคุม กล�าวได�ว�าแผนกําหนด
จุดมุ�งหมายและ มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน�าท่ีการควบคุม 
  ๕. ส�งเสริมให�เกิดนวัตกรรมและการสร�างสรรค� (Encourages innovation and Creativity) 
การ วางแผนเป8นพ้ืนฐานด�านการตัดสินใจ และเป8นสิ่งท่ีช�วยให�เกิดแนวความคิดใหม� ๆ (นวัตกรรม) และความคิด 
สร�างสรรค�ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝeายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป8นการระดมปcญญาของคณะผู�ทํางานด�านการ 
วางแผนทําให�เกิดความคิดใหม� ๆ และความคิดสร�างสรรค� นํามาใช�ประโยชน�แก�องค�การ และยังเป8นการสร�าง
ทัศนคติ การมองอนาคตระหว�างคณะผู�บริหาร 
   ๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเป8นการบ�งชี้ให�เห็นถึง
ความ ร�วมแรงร�วมใจในการท างานชองผู�บริหาร และยังเป8นการสร�างแรงจูงใจให�เกิดข้ึนในกลุ�มคนงานด�วยเพราะ
เขารู�อย�าง ชัดเจนว�าองค�การคาดหวังอะไรจากเขาบ�าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป8นเครื่องมือฝqกและพัฒนา
แรงจูงใจท่ีดี สําหรับผู�บริหารในอนาคต 

๗. พัฒนาการแข�งขัน(Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ทําให� องค�การมีการแข�งขันกันมากกว�าองค�การท่ีไม�มีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข�องกับการขยายขอบข�ายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 
ปรับปรุงสิ่งต�าง ๆ ให� ทันต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

๘. ทําให�เกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนได�สร�างความ 
ม่ันใจในเรื่อง เอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ�งหมายขององค�การ ทําให�กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจัดวางไว�มุ�งไปท่ีจุดมุ�งหมาย
เดียวกัน มีการจัด ประสานงานในฝeายต�าง ๆ ขององค�การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซ�อนในงานแต�ละฝeายขององค�การ 



 

 

 

                   

                                          ประกาศเทศบาลตําบลส องดาว 
                    เรื่อง  ประกาศใช)แผนการดําเนนิงาน ประจําป�ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     --------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง      ส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�อ ๒๖ (๒) และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ ๒๗ คณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศเป8นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปWดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปWด
ประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน  

  บัดนี้นายกเทศมนตรีตําบลส�องดาว  จึงประกาศใช�แผนการดําเนินงานประจําป5งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เพ่ือใช�เป8นเครื่องมือนําไปปฏิบัติของหน�วยงานต�อไป และใช�เป8นแนวทางของการจัดทําแผน จัดหาพัสดุ  
แผนการใช�จ�ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท�ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน�โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  
www.songdaocity.go.th   

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

        
       (นายยุทธศาสตร�  ราชคํา) 
       ปลัดเทศบาลตําบลส�องดาว  ปฏิบัติหน�าท่ี 

       นายกเทศมนตรีตําบลส�องดาว 
 

   

 

 

 

 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป�นร อยละของ จํานวน คิดเป�นร อยละของ หน&วยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร� การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการ

     1.1 แผนงานการเกษตร 1 4.55 27,000.00          2.12 สังคม

รวม 1 4.55 27,000.00         2.12

2. ยุทธศาสตร� การพัฒนาการค า การลงทุนและการท&องเท่ียว

     2.1 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน 1 16.67 10,000.00          5.71 กองสวัสดิการฯ

     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ 2 40 60,000.00          14.63 กองการศึกษา

รวม 3 56.67 70,000.00         20.34

3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา 19 34.55 4,729,000.00      56.97 กองการศึกษา

     3.2 แผนงานสาธารณสุข 8 38.10 528,000.00         5.46 กองสาธารณสุขฯ

     3.3 แผนงานงบกลาง 3 75 7,077,600.00      49.08 สํานักปลัด

รวม 30 32.08              12,334,600.00   38.07

4. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมแบบ

บูรณาการอย&างสมดุลและย่ังยืน

รวม 0 0.00 -                  0.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป�นร อยละของ จํานวน คิดเป�นร อยละของ หน&วยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง

1. แผนงานบริหารท่ัวไป 14 66.67 2,108,000.00      56.9 สํานักปลัด

กองคลัง

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 50 385,000.00         17.74 สํานักปลัด

3. แผนงานการศึกษา 5 62.50 770,000.00         42.80 กองการศึกษา

4. แผนงานสาธารณสุข 4 66.67 488,000.00         39.42 กองสาธารณสุขฯ

5. แผนงานเคหะชุมชน 1 8.33 1,092,000.00      43.18 กองสาธารณสุขฯ

กองช&าง

6. แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน 4 57.14 145,000.00         27.88 กองสวัสดิการ

สังคม

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 44 2,881,000.00      15.15 กองช&าง

8. แผนงานพาณิชย� 4 28.57 406,000.00         6.14 กองสาธารณสุขฯ

9. แผนงานงบกลาง 3 150 357,400.00         51.06 สํานักปลัด

รวม 64 47.76 8,632,400.00     22.55

รวมท้ังส้ิน 98 38.13 21,064,000.00   59.30

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ยุทธศาสตร� การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     1.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการส&งเสริมเพาะเห็ด เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการจัด 27,000.00        เทศบาลตําบล กอง

นางฟIาในครัวเรือน การอบรมส&งเสริมเพาะเห็ดนางฟIา ส&องดาว สวัสดิการ

ในครัวเรือน สังคม

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2. ยุทธศาสตร� การพัฒนาการค า การลงทุนและการท&องเท่ียว

     2.1 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดงานวันผู สูงอายุ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 10,000.00        เทศบาลตําบล กอง

ดําเนินโครงการจัดงานวันผู สูงอายุ ส&องดาว สวัสดิการ

เช&น ค&าพิธีทางศาสนา ค&ารับรอง สังคม

ค&าใช จ&ายเก่ียวกับสถานท่ี

ค&าใช จ&ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป�นและ

เก่ียวข อง ค&าใช จ&ายอ่ืน ๆ ท่ีจํา

เป�นและเก่ียวข องในการจัดงานฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



2. ยุทธศาสตร� การพัฒนาการค า การลงทุนและการท&องเท่ียว

    2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 50,000.00        เทศบาลตําบล กองการ

วันสงกรานต� ดําเนินโครงการจัดงานประเพณี ส&องดาว ศึกษา

วันสงกรานต� เช&น ค&าพิธีทาง

ศาสนา ค&ารับรอง ค&าใช จ&าย

เก่ียวกับสถานท่ีและค&าใช จ&ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป�นและเก่ียวข องในการ

จัดงาน ฯลฯ

2 โครงการจัดการแข&งขันกีฬา เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 10,000            เทศบาลตําบล กองการ

ประชาชนต านยาเสพติด โครงการจัดการแข&งขันกีฬา ส&องดาว ศึกษา

ประชาชนต านยาเสพติดตลอด

จนสนับสนุนนักกีฬาเข าร&วม

แข&งขันในระดับต&าง ๆ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.3 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1  โครงการอบรมส&งเสริมและ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 10,000.00        เทศบาลตําบล กอง

สนับสนุนจัดทําแผนชุมชน อบรมส&งเสริมและสนับสนุนจัด ส&องดาว สวัสดิการ

ทําแผนชุมชน เช&น สังคม

ค&าใช จ&ายในการส&งเสริม สนับสนุน 

 การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

การพัฒนาผู นําชุมชน สร างเครือข&ายองค�กรชุมชน

และสนับสนุน การขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

เพ่ือนําข อมูลมาจัดทําเป�นแผนพัฒนาท องถ่ิน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาประกอบ 234,000.00       ศพด.บ.หนองแซง กอง

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ าน อาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ส&องดาว การศึกษา

หนองแซง (ทต.ส&องดาว) บ.หนองแซง (ทต.ส&องดาว) ตาม

หนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด

ท่ี มท.0816.2/ว4110

ลว. 14 ก.ค. 2563 อัตราคนละ 

20 บาท จํานวน 245 วัน

2 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาประกอบ 640,000.00       ร.ร.ทต.ส&องดาว กอง

โรงเรียนเทศบาลส&องดาว อาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล การศึกษา

ส&องดาว ตามหนังสือส่ังการ 

ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว4110

ลว. 14 ก.ค. 2563 อัตราคนละ 

20 บาท จํานวน 200 วัน

3 ค&าใช จ&ายในการพัฒนาครู เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 20,000.00        ร.ร.ทต.ส&องดาว กอง

โรงเรียนเทศบาลส&องดาว พัฒนาครูสังกัด โรงเรียนเทศ การศึกษา

ส&องดาว 

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 ค&าใช จ&ายในการปรับปรุงหลัก เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการปรับ 20,000.00        ร.ร.ทต.ส&องดาว กอง

สูตรสถานศึกษา ปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม การศึกษา

หนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

5 ค&าใช จ&ายอินเตอร�เน็ตโรงเรียน เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายอินเตอร�เน็ต 17,000.00        โรงเรียนเทศบาล กอง

โรงเรียน ระบบ Asymmetric ส&องดาว การศึกษา

DigitalSubscriber Line:ADSL

และระบบ Wireless Fidelity:

Wifi ตาม

หนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

6 ค&าใช จ&ายในการพัฒนา/ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 100,000.00       โรงเรียนเทศบาล กอง

ปรับปรุงห องสมุดโรงเรียน พัฒนา/ปรับปรุงห องสมุดโรงเรียน ส&องดาว การศึกษา

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

7 ค&าใช จ&ายในการพัฒนาแหล&ง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 50,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

เรียนรู ในโรงเรียน พัฒนาแหล&งเรียนรู ในโรงเรียน การศึกษา

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

8 ค&าใช จ&ายในการรณรงค�ปIองกัน เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 21,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

ยาเสพติดในสถานศึกษา รณรงค�ปIองกันยาเสพติดในสถาน การศึกษา

ศึกษา

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

9 ค&าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ&ายเป�นค&าจัดการเรียนการ 272,000.00       รร.ทต.ส&องดาว กอง

 (รายหัว) สอน (รายหัว) รร.ทต.ส&องดาว การศึกษา

จํานวน 850 บาท/ภาคเรียน/

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 ค&าหนังสือเรียน เพ่ือจ&ายเป�นค&าหนังสือเรียน 32,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

รร.ทต.ส&องดาว คนละ 200 บาท/ การศึกษา

ปC

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

11 ค&าอุปกรณ�การเรียน เพ่ือจ&ายเป�นค&าอุปกรณ�การเรียน 32,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

รร.ทต.ส&องดาว คนละ 100 บาท/ การศึกษา

ภาคเรียน 

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

12 ค&าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจ&ายเป�นค&าเคร่ืองแบบนักเรียน 48,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

รร.ทต.ส&องดาว คนละ 300บาท/ การศึกษา

ปC

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

13 ค&ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือจ&ายเป�นค&ากิจกรรมพัฒนา 69,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

ผู เรียน คุณภาพผู เรียน รร.ทต.ส&องดาว การศึกษา

คนละ 215บาท/ภาคเรียน

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

14 ค&าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ&ายเป�นค&าจัดการเรียนการ 94,000.00        ศพด.บ.หนองแซง กอง

 (รายหัว) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สอน (รายหัว) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

บ.หนองแซง บ.หนองแซง จํานวน 1,700บาท/ปC

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

15 ค&าใช จ&ายในการส&งเสริม เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&าย 50,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

กิจกรรมรักการอ&านในสถาน ค&าใช จ&ายในการส&งเสริม การศึกษา

ศึกษาขององค�กรปกครองส&วน กิจกรรมรักการอ&านในสถาน

ท องถ่ิน ศึกษาขององค�กรปกครองส&วน

ท องถ่ิน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

15 ค&าอาหารเสริม (นม) ศูนย� เพ่ือจ&ายเป�นค&าจัดซ้ืออาหารเสริม 106,000.00       ศพด.บ.หนองแซง กอง

พัฒนาเด็กเล็กบ านหนองแซง (นม) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ าน การศึกษา

หนองแซงอัตราคน ๆละ

7.37 บาท จํานวน 260 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

16 ค&าอาหารเสริม (นม) ร.ร.ทต. เพ่ือจ&ายเป�นค&าจัดซ้ืออาหารเสริม 307,000.00       รร.ทต.ส&องดาว กอง

ส&องดาว (นม) โรงเรียนเทศบาลส&องดาว การศึกษา

อัตตรา คน ละ 7.37 บ.

 จํานวน 260 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

17 ค&าอาหารเสริม (นม) รร.สังกัด เพ่ือจ&ายเป�นค&าจัดซ้ืออาหารเสริม 832,000.00       1. รร.ชุมชนส&องดาว

สํานักงานคณะกรรมการการ (นม)  รร.สังกัดสํานักงานคณะ 2. รร.อุดมสังวรวิทยา

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. รร.บ านโพนสวาง

(สพฐ.) มีท้ังหมด 3 โรงเรียน กอง

1. รร.ชุมชนส&องดาว อัตราคน การศึกษา

ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน

2. รร.อุดมสังวรวิทยา อัตราคน 

ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน

3. รร.บ านโพนสวาง อัตราคน 

ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.

0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563

18 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 5,000.00          ทต.ส&องดาว กอง

แห&งชาติ ในการจัดงานวันเด็กแห&งชาติ การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

19 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาประกอบ 1,736,000.00    รร.ชุมชนส&องดาว กอง

สําหรับ รร.สังกัดสํานักงานคณะ อาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีอยู&ใน รร.อุดมสังวรฯ

(สพฐ.) ได รับจัดสรร 100% เขตเทศบาลตําบลส&องดาว มีท้ังหมด 3 โรงเรียนคือ รร.บ.โพนสวาง

 ทุกสังกัด ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิถุนายน 2561         

1. โรงเรียนชุมชนส&องดาว อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

2. โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

3. โรงเรียนบ านโพนสวาง อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว4110 ลว. 14 ก.ค. 2563        

20 โครงการอบรมสัมมนา การจัด เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&าย 44,000.00        รร.ทต.ส&องดาว กอง

ระบบประกันคุณภาพการ โครงการอบรมสัมมนา การจัด ศพด.บ านหนองแซง การศึกษา

ศึกษาภายในสถานศึกษาปฐม ระบบประกันคุณภาพการ

วัยขององค�กรปกครองส&วนท อง ศึกษาภายในสถานศึกษาปฐม

ถ่ินตามกฎกระทรวงประกัน วัยขององค�กรปกครองส&วนท อง

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ถ่ินตามกฎกระทรวงประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการรณรงค�ฉีควัคซีนปIอง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการจัด 60,000.00        ภายในเขต กอง

กันโรคพิษสุนัขบ าในสัตว� โครงการรณรงค�ฉีควัคซีนปIองกัน เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ าในสัตว� เช&น สุนัข ส&องดาว

และแมว ฯลฯ

2 โครงการกําจัดขยะท่ีต นทาง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 50,000.00        ภายในเขต กอง

กําจัดขยะท่ีต นทาง เช&น การจัดหา เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

วัสดุอุปกรณ�ในการจัดทําโครงการ ส&องดาว

ค&าจ างเหมาประกอบอาหาร และ

อาหารว&าง ค&าตอบแทนวิทยากรฯ

3 โครงการสํารวจข อมูลสัตว� เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายการในการ 8,000.00          ภายในเขต กอง

และข้ึนทะเบียนสัตว� ดําเนินโครงการสํารวจข อมูลสัตว� เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

ตามโครงการสัตว�ปลอดโรค และข้ึนทะเบียน ส&องดาว

คนปลอดภัย สัตว�ตามโครงการสัตว�ปลอดโรค 

จากโรคพิษสุนัขบ า คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ า 

ตามปณิธานศาสตราจารย� ดร.สมเด็จพระเจ าลูกเธอเจ าฟIาจุฬาภรณวลัยลักษณ�

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีได แก& ค&าตอบแทนผู ทําการสํารวจ และข้ึนทะเบียนสัตว�

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการรณรงค�ฉีควัคซีนปIอง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการจัด 60,000.00        ภายในเขต กอง

กันโรคพิษสุนัขบ าในสัตว� โครงการรณรงค�ฉีควัคซีนปIองกัน เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ าในสัตว� เช&น สุนัข ส&องดาว

และแมว ฯลฯ

2 โครงการกําจัดขยะท่ีต นทาง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 50,000.00        ภายในเขต กอง

กําจัดขยะท่ีต นทาง เช&น การจัดหา เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

วัสดุอุปกรณ�ในการจัดทําโครงการ ส&องดาว

ค&าจ างเหมาประกอบอาหาร และ

อาหารว&าง ค&าตอบแทนวิทยากรฯ

3 โครงการสํารวจข อมูลสัตว� เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายการในการ 8,000.00          ภายในเขต กอง

และข้ึนทะเบียนสัตว� ดําเนินโครงการสํารวจข อมูลสัตว� เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

ตามโครงการสัตว�ปลอดโรค และข้ึนทะเบียน ส&องดาว

คนปลอดภัย สัตว�ตามโครงการสัตว�ปลอดโรค 

จากโรคพิษสุนัขบ า คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ า 

ตามปณิธานศาสตราจารย� ดร.สมเด็จพระเจ าลูกเธอเจ าฟIาจุฬาภรณวลัยลักษณ�

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีได แก& ค&าตอบแทนผู ทําการสํารวจ และข้ึนทะเบียนสัตว�

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 โครงการอบรมสุขาภิบาล เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการจัด 50,000.00        ภายในเขต กอง

อาหารสถานประกอบการ โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

ร านอาหาร และแผงลอย สถานประกอบการ ร านอาหาร ส&องดาว

จําหน&ายอาหาร และแผงลอยจําหน&ายอาหาร 

เช&นค&าจ างเหมาประกอบอาหาร

และอาหารว&าง ค&าตอบแทนวิทยากรค&าวัสดุอุปกรณ� ค&าจ างเหมาจัดทําปIาย ฯลฯ

5 โครงการปIองกันและควบคุม เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในโครงการ 100,000.00       ภายในเขต กอง

โรคติดต&อ ปIองกันและควบคุมโรคติดต&อ เช&น เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน&า 2019 ส&องดาว

หรือ COVID-19,โรคไข เลือดออก

โรคมือเท าปาก โรคอุจจาระร&วง

ฯลฯ ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ�

ต&าง ๆ ในการดําเนินโครงการฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

6 โครงการอบรมหมอหมู&บ าน เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 65,000.00        ภายในเขต กอง

ในพระราชประสงค� อบรมหมอหมู&บ านในพระราช เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

ประสงค� เช&น ส&องดาว

ค&าอาหาร ค&าอาหารว&าง 

ค&าตอบแทนวิทยากร ค&าเอกสาร 

ค&าปIาย ค&าวัสดุต&าง ๆ ฯลฯ

7 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 65,000.00        ภายในเขต กอง

ปณิธาน สมเด็จย&า สืบสานพระราชปณิธาน เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

ต านภัย มะเร็งเต านม พระราชปณิธานสมเด็จย&า ส&องดาว

ต านภัยมะเร็งเต านม โดยการ

อบรมและตรวจเต านม เช&น 

 ค&าอาหาร ค&าอาหารว&าง

ค&าตอบแทนวิทยากร ค&าเอกสาร 

ค&าปIาย ค&าวัสดุต&าง ๆ ฯลฯ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

8 โครงการปIองกันและควบคุม เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 130,000.00       ภายในเขต กอง

โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ ปIองกันและควบคุมโรคขาดสาร เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ไอโอดีนของสมเด็จ ส&องดาว

สยามบรมราชกุมารี พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยการ

อบรมให ความรู และ

ส&งเสริมสุขภาพ

เช&น ค&าอาหาร ค&าอาหารว&าง

ค&าตอบแทนวิทยากร ค&าเอกสาร 

ค&าปIาย ค&าวัสดุต&าง ๆ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.4 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เบ้ียยังชีพผู สูงอายุ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายตามโครงการ 5,508,000.00    ทต.ส&องดาว กอง

จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู สูงอายุ สวัสดิการ

ผู สูงอายุ 60-69 ปC อัตราคน สังคม

 ละ 600 บาท

ผู สูงอายุ 70-79 ปC อัตราคน 

ละ 700 บาท

ผู สูงอายุ 80-89 ปC อัตราคน 

ละ 800 บาท

ผู สูงอายุ 90 ปCขึ้นไป 

ละ 1,000 บาท

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายตามโครงการ 1,497,600.00    ทต.ส&องดาว กอง

จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู พิการ สวัสดิการ

สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร างศักยภาพในการแข&งขัน

     3.4 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 เบ้ียยังชีพผู ปlวยเอดส� เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายตามโครงการ 72,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู ปlวยเอดส� สวัสดิการ

สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.1 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 สํารองจ&าย เพ่ือจ&ายเป�นเงินสํารองในกรณีท่ี 207,400.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ไม&สามารถคาดการณ�ได ล&วงหน า

ในกรณีจําเป�นหรือเพียงพอต&อการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ

บรรเทาปmญหาความเดือดร อน

ของประชาชนเป�นส&วนร&วม

2 ค&าใช จ&ายในงานจราจร เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในงาน 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

จราจร เช&น ปIายสัญญาณจราจร

ทาสี ตีเส น ทางเดินรถ ทางเท า

ทางข าม เคร่ืองหมายจราจร

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ&ายเป�นเงินสมทบกองทุน 100,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

สุขภาพ หลักประกันสุขภาพในระดับ

ท องถ่ิน ฯลฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าจ างเหมาบริการ(สํานักปลัด) เพ่ือจ&ายเป�นค&าค&าจ างเหมาแรงงาน 70,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ค&าจ างเหมาบริการ (กองคลัง) คนเป�นคร้ังคราว เคร่ืองจักรกล 44,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

หรือค&าจ างเหมาบริการอย&างอ่ืนท่ี

เก่ียวกับกิจการงานสํานักปลัด เช&น

จ างเหมา อัด ขยายรูป จ างเหมา

ถ&ายเอกสาร เข ารูปเล&ม ฯลฯ

2 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 504,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีในสํานักปลัด

ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป (กองคลัง) เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีในกองคลัง 168,000.00       ทต.ส&องดาว กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 โครงการจัดงานราชพิธี เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการจัด 100,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

งานทางราชพิธี ในวันสําคัญต&าง ๆ 

เช&น จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

และสนับสนุนโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริฯลฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ าอยู&หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

สมเด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชินินาถวันจักรี และวันสําคัญต&าง ๆ ฯลฯ

4 โครงการจัดงานวันปoยะ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการจัด 40,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

มหาราช งานวันปoยะมหาราชวันท่ี 23 ตุลาคม

5 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 200,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ราชการ (สํานักปลัด) ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ 100,000.00       ทต.ส&องดาว กองคลัง

ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง 

ราชการ (กองคลัง) ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
     5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ค&าใช จ&ายในการเลือกต้ังผู เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการดําเนิน 200,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด
บริหารท องถ่ินหรือสมาชิก การเลือกต้ัง ผู บริหารท องถ่ิน

สภาท องถ่ินหรือเลือกต้ังแทน หรือสมาชิกสภาเทศบาล เป�น
ตําแหน&งท่ีว&างของสมาชิก เป�นค&าใช จ&ายสําหรับการเลือกต้ังขององค�กรปกครองส&วนท องถ่ินตาม

สภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน ท่ีกฎหมายกําหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน&งท่ีว&าง 

และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให มีการเลือกต้ังใหม&) อีกท้ังให ความร&วมมือ
ทางการเมือง เช&น ค&าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ� และวัสดุท่ีใช ในการเลือกต้ัง 

ค&าจัดพิมพ�บัตรเลือกต้ัง ค&าประชาสัมพันธ�การเลือกต้ังฯลฯ

7 โครงการจัดทํา,ทบทวนเปล่ียน เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในโครงการ 20,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

แปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท องถ่ิน จัดทํา,ทบทวนเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม

 (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท องถ่ิน

 (พ.ศ.2561-2565) เช&น ค&าใช 

จ&ายการจัดเวทีประชาคม 

การเก็บข อมูล การประมวลผล

ข อมูลทางสถิติ ค&าจ างทําเอกสาร  
ค&าถ&ายเอกสาร ค&าจ างเก็บข อมูล

ค&าเข ารูปเล&ม ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

8 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในโครงการ 20,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

งบประมาณรายจ&ายประจําปCและ จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ&ายเพ่ิมเติม รายจ&ายประจําปCและงบประมาณ

ของเทศบาลตําบลส&องดาว รายจ&ายเพ่ิมเติมของเทศบาล

ตําบลส&องดาว เช&น ค&าจ างทําเอกสาร

ค&าถ&ายเอกสาร ค&าเข ารูปเล&ม ฯลฯ

9 โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเตรียม 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

การรับเสด็จฯ เช&น ค&าจัดซ้ือพระ

บรมฉายาลักษณ�  การประดับธงทิว  

ค&านํ้ามัน และอ่ืนๆ 

10 โครงการฝqกอบรมพัฒนา เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

บุคลากร อบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล

พนักงานเทศบาล พนักงานจ างฯ

เช&น ค&าอาหาร อาหารว&างและ

เคร่ืองด่ืมผู เข ารับการฝqกอบรมฯลฯ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

11 โครงการฝqกอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในโครงการ 250,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ศึกษาดูงานคณะผู บริหารฯสมาชิก ฝqกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

สภาเทศบาล และพนักงาน คณะผู บริหารฯสมาชิกสภาฯ

เทศบาล ลูกจ างประจํา และพนักงานเทศบาล ลูกจ างประจํา

และพนักงานจ าง และพนักงานจ างเพ่ือพัฒนาศักย

ภาพสมาชิกสภาและ ผู บริหารท องถ่ิน

ผู พนักงานเทศบาล ลูกจ างประจํา 

พนักงานจ าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

12 ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ครุภัณฑ� (สํานักปลัด) ซ&อมแซมครุภัณฑ�เคร่ืองใช สํานักงาน 

ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม รถยนต� รถจักรยานยนต� 50,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

ครุภัณฑ�n (กองคลัง) เคร่ืองขยายเสียง ลําโพง  

ครุภัณฑ�ต&างๆ  และอ่ืน ๆ 

13 ค&าเช&าเคร่ืองถ&ายเอกสาร  เพ่ือจ&ายเป�นค&าเช&าเคร่ือง 42,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

ถ&ายเอกสาร

14 โครงการสํารวจข อมูลท่ีดิน เพ่ือจ&ายเป�นค&าดําเนินการจ าง 150,000.00       ทต.ส&องดาว กองคลัง

และส่ิงปลูกสร างเทศบาล เหมาบริการออกสํารวจเก็บข อมูล

ตําบลส&องดาว ท่ีดินส่ิงก&อสร าง ปIาย และจ าง

เหมาบริการบุคคลท่ีมีความรู เร่ือง

ระบบฐานข อมูลบนเครือข&าย

อินเตอร�เน็ตหรือ อินทราเน็ตเพ่ือดําเนินการ บันทึกข อมูลรายช่ือ

เจ าของทรัพย�สินท่ีดินประเภทท่ีดิน นส.3 นส. 3ก ส.ป.ก.ฯลฯ

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แบบ ผด.02/1

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน

     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เก าอ้ีทํางานจํานวน 2 ตัว เก าอ้ีทํางานของพนักงาน 4,000.00          ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

เทศบาล กองคลัง

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส&วน 36,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ส&วน (ราคารวมค&าติดต้ัง) (ราคารวมค&าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง 

1) ขนาดท่ีกําหนดเป�นขนาดไม&ต่ํากว&า 26,000 บีทียู

2) ราคาท่ีกําหนดเป�นราคาท่ีรวมค&าติดต้ัง

3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม&เกิน 40,000 บีทียู

ต องได รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟIาเบอร� 5

4) ต องเป�นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุดท้ังหน&วยส&งความเย็นและหน&วยระบาย

ความร อนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน&วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร�

6) การจีดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค&าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

(1) แบบแยกส&วนประกอบด วยอุปกรณ�ดังน้ี สวิตซ� 1 ตัว ท&อทองแดงไปกลับหุ มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม&เกิน 15 เมตร

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แบบ ผด.02/1



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน

     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร�สําหรับ เพ่ือจ&ายจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร�  30,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

งานประมวลผล แบบท่ี 2  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

 (จอแสดงภาพขนาดไม&น อย (จอแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 19 น้ิว) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000.- บาท

กว&า 19 น้ิว) เป�นเงิน 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ีคือ   

 - มีหน&วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม&น อยกว&า 6 แกนหลัก (6 core)โดย มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 3.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา

ได ในกรณีท่ีต องใช ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน&วย

 - หน&วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน&วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไม&น อยกว&า 12 MB

 - มีหน&วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย&างใดอย&างหน่ึง หรือดีกว&า ดังน้ี

 1) เป�นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน&วยความจําขนาดไม&น อยกว&า 2 GB หรือ

 2) มีหน&วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู&ภายในหน&วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช หน&วยความจําหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 2 GB หรือ

 3) มีหน&วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช หน&วยความจําหลักในการ

 แสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 2 GB

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน

     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

 - มีหน&วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว&า มีขนาดไม&น อยกว&า 8 GB

 - มีหน&วยจัดเก็บข อมูล ชนิด SATA หรือดีกว&า ขนาดความจุไม&น อย

กว&า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม&น อยกว&า 480 GB จํานวน 1 หน&วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว&า  จํานวน 1 หน&วย

 - มีช&องเช่ือมต&อระบบเครือข&าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

 ดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว&า ไม&น อยกว&า 3 ช&อง

 - มีแปIนพิมพ�และเมาส�

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 19 น้ิว จํานวน 1 หน&วย

4 ตู เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ตู เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 22,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

จํานวน 4 หลัง  - มีมือจับชนิดปoด

 - มีแผ&นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.)

5 โต�ะทํางานจํานวน 1 ตัว โต�ะทํางานของพนักงาน 5,000.00          ทต.ส&องดาว

เทศบาล กองคลัง

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564



2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร�โน ตบุ�ก  - มีหน&วยประมวลผลกลาง 110,000.00       ทต.ส&องดาว กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล  (CPU) ไม&น อยกว&า 4 แกนหลัก 

จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ (4 core) จํานวน 1 หน&วย

22,000.-บาท  1. ในกรณีท่ีมีหน&วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม&น อยกว&า 4 MB ต องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 2.3 GHz

และมีหน&วยประมวลผลด านกราฟoก (Graphics Processing Unit) ไม&น อยกว&า 10 แกน หรือ

 2. ในกรณีท่ีมีหน&วยความจํา แบบ Cache Mermory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม&น อย

กว&า 6 MB  ต องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาได ในกรณีท่ีต องใช ความสามารถในการประมวลผลสูง

 - มีหน&วยจัดเก็บข อมูล ชนิด SATA หรือดีกว&า ขนาดความจุไม&น อยกว&า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม&น อยกว&า 250 GB จ านวน 1 หน&วย

 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม&น อยกว&า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม&น อยกว&า 12 น้ิว

 - มีช&องเช่ือมต&อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว&า ไม&น อยกว&า 3 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อระบบเครือข&าย (Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - สามารถใช งานได ไม&น อยกว&า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1



2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�
     2.2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองพิมพ� Multifunction เคร่ืองพิมพ� Multifunction 30,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

เลเซอร� หรือ LED สี เลเซอร� หรือ LED สี จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 15,000.-บาท

 - เป�นอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเป�น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

 - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม&น อยกว&า 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ�ขาวดําสําหรับกระดาษ A 4 ไม&น อยกว&า 18 หน าต&อนาที (ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพ�สีสําหรับกระดาษ A 4 ไม&น อยกว&า 18 หน าต&อนาที (ppm)

 - มีหน&วยความจํา (Memory) ขนาดไม&น อยกว&า 256 MB

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 ได  (ขาวดํา และสี) ได 

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม&น อยกว&า 1,200x1,200 dpi

 - มีถาดปIอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถ&ายสําเนาเอกสารได ท้ังสีและขาวดํา

  - สามารถทําสําเนาได สูงสุดไม&น อยกว&า 99 สําเนา

 - สามารถย&อ และขยายได  25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต�

 - มีช&องเช่ือมต&อ ( Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อระบบเครือข&าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว&า 

 จํานวน ไม&น อยกว&า 1 ช&อง หรือสามารถใช งานผ&านเครือข&ายไร สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

 - มีถาดใส&กระดาษได รวมกันไม&น อยกว&า 150 แผ&น

 - สามารถใช ได กับ A4, Letter, Legal และ Custom

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563



2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     2.3 แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 เคร่ืองสแกนเนอร� สําหรับงาน  - เป�นสแกนเนอร�ชนิดปIอน 17,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

เก็บเอกสารระดับศูนย�บริการ กระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได ไม&น อยกว&า 30 แผ&น

แบบท่ี 1  - สามารถสแกนเอกสารได  2 หน าแบบอัตโนมัติ

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม&น อยกว&า 600x600 dpi

17,000.-บาท  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได ไม&น อยกว&า 20 ppm

 - สามารถสแกนเอกสารได ไม&น อยกว&ากระดาษขนาด A4

 - มีช&องเช่ือต&อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน



3. ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�

     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ&ายเป�นรายจ&ายเพ่ือซ&อมแซม 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ครุภัณฑ�  บํารุงรักษาโครงสร างของครุภัณฑ� 50,000.00        ทต.ส&องดาว กองคลัง

พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง 

ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

2 โครงการสนับสนุนการสร าง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 10,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ความปรองดองสมานฉันท� สนับสนุนการสร างความปรองดอง

สมานฉันท�เสริมสร างให ประชาชน

มีความสมานฉันท�และยึดม่ันการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข ฯลฯ

3 โครงการฝqกอบรมชุดปฏิบัติ เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 230,000.00       ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

การจิตอาสาภัยพิบัติ ฝqกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เช&น ค&าจ างเหมาประกอบอาหารและอาหารว&าง ค&าตอบแทนวิทยากร

ค&าวัสดุอุปกรณ� ค&าจ างเหมาจัดทําปIาย ฯลฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 โครงการอบรมปIองกันยา เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายโครงการ 10,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

เสพติดให โทษ อบรมปIองกันยาเสพติดให โทษ

5 คําบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 50,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ครุภัณฑ� ซ&อมแซมครุภัณฑ�เคร่ืองใช 

สํานักงาน รถยนต�จักรยานยนต�

รถยนต� เคร่ืองขยายเสียง ลําโพง 

รถบรรทุกนํ้า รถดับเพลิง และอ่ืน ๆ 

6 โครงการจัดงานวัน อปพร. เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในโครงการ 15,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

จัดงานวัน อปพร. 

7 โครงการปIองกันและลด เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายใน 20,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช&วง โครงการปIองกันและลดอุบัติเหตุ

เทศกาล ทางถนนในช&วงเทศกาล

เช&นค&าปIายบอกจุดต&าง ๆ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน



1. ครุภัณฑ�งานบ านงานครัว

     1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เคร่ืองทํานํ้าร อน-นํ้าเย็น เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองทํานํ้าร อน - 6,000.00          ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

จํานวน 1 เคร่ือง ๆละ 6,000 นํ้าเย็น

บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร



2. ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�

     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ&ายเป�นรายจ&ายเพ่ือซ&อมแซม 70,000.00        ทต.ส&องดาว สํานักปลัด

ครุภัณฑ�  บํารุงรักษาโครงสร างของครุภัณฑ�

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.4 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าจ างเหมาบริการ เพ่ือจ&ายเป�นค&าค&าจ างเหมาแรงงาน 50,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

คนเป�นคร้ังคราว เคร่ืองจักรกล การศึกษา

หรือค&าจ างเหมาบริการอย&างอ่ืนท่ี

เก่ียวกับกิจการงานกองการศึกษา

เช&น จ างเหมา อัด ขยายรูป จ างเหมา

ถ&ายเอกสาร เข ารูปเล&ม ฯลฯ

2 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 588,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีในกองการศึกษา การศึกษา

3 ค&าเช&าเคร่ืองถ&ายเอกสาร เพ่ือจ&ายเป�นค&าเช&าเคร่ือง 42,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ถ&ายเอกสาร การศึกษา

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.4 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 60,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ การศึกษา

นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง 

ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

5 ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 30,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ครุภัณฑ�เคร่ืองใช สนง.อ่ืน ๆ ซ&อมแซมครุภัณฑ�เคร่ืองใช สํานักงาน การศึกษา

และอ่ืน ๆ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน



1. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     1.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร�โน ตบุ�ก  - มีหน&วยประมวลผลกลาง 22,000.00        ทต.ส&องดาว กองการศึกษา

สําหรับงานประมวลผล  (CPU) ไม&น อยกว&า 4 แกนหลัก 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ (4 core) จํานวน 1 หน&วย

22,000.-บาท  1. ในกรณีท่ีมีหน&วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม&น อยกว&า 4 MB ต องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 2.3 GHz

และมีหน&วยประมวลผลด านกราฟoก (Graphics Processing Unit) ไม&น อยกว&า 10 แกน หรือ

 2. ในกรณีท่ีมีหน&วยความจํา แบบ Cache Mermory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม&น อย

กว&า 6 MB  ต องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาได ในกรณีท่ีต องใช ความสามารถในการประมวลผลสูง

 - มีหน&วยจัดเก็บข อมูล ชนิด SATA หรือดีกว&า ขนาดความจุไม&น อยกว&า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม&น อยกว&า 250 GB จ านวน 1 หน&วย

 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม&น อยกว&า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม&น อยกว&า 12 น้ิว

 - มีช&องเช่ือมต&อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว&า ไม&น อยกว&า 3 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อระบบเครือข&าย (Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - สามารถใช งานได ไม&น อยกว&า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1



2. ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก&อสร าง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการ 150,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

ท่ีดินและส่ิงก&อสร าง ปรับปรุง/ซ&อมแซมอาคารเรียน การศึกษา

ค&าปรับปรุง/ซ&อมแซม และอาคารประกอบ

อาคารเรียนและ โรงเรียนเทศบาลส&องดาว  ตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว 

อาคารประกอบ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
     5.5 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าจ างเหมาบริการ เพ่ือจ&ายเป�นค&าค&าจ างเหมาแรงงาน 150,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

คนเป�นคร้ังคราว เคร่ืองจักรกล สาธารณสุขฯ

หรือค&าจ างเหมาบริการอย&างอ่ืนท่ี

เก่ียวกับกิจการงานกองสาธารณสุขฯ

เช&น จ างเหมา อัด ขยายรูป จ างเหมา

ถ&ายเอกสาร เข ารูปเล&ม ฯลฯ

2 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 168,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีในกอง สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล อม

3 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 70,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ สาธารณสุขฯ

นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง 

ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.5 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 ค&าบํารุงรักษาและ เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 100,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

ซ&อมแซมครุภัณฑ� ซ&อมแซมเคร่ืองใช สํานักงาน สาธารณสุขฯ

รถบรรทุกขยะ เคร่ืองตัดหญ า

 เคร่ืองพ&นหมอกควัน และอ่ืน ๆ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แบบ ผด.02/1



1. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร�สําหรับ เพ่ือจ&ายจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร�  17,000.00        ทต.ส&องดาว สาธารณสุขฯ

งานสํานักงาน  สําหรับงานประมวลผล  

 (จอแสดงภาพขนาดไม&น อย (จอแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 19 น้ิว) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.- บาท

กว&า 19 น้ิว) เป�นเงิน 17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ีคือ   

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ  - มีหน&วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม&น อยกว&า 4 แกนหลัก (4 core)โดย มีความเร็วสัญญาณ

17,000.-บาท นาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 3.1 GHz จํานวน 1 หน&วย

 - หน&วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน&วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไม&น อยกว&า 4 MB

 - มีหน&วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว&า มีขนาดไม&น อยกว&า 4 GB

  - มีหน&วยจัดเก็บข อมูล ชนิด SATA หรือดีกว&า ขนาดความจุไม&น อย

กว&า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม&น อยกว&า 2500 GB จํานวน 1 หน&วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว&า  จํานวน 1 หน&วย

 - มีช&องเช่ือมต&อระบบเครือข&าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

  - มีช&องเช่ือมต&อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว&า ไม&น อยกว&า 3 ช&อง

  - มีแปIนพิมพ�และเมาส�

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 19 น้ิว จํานวน 1 หน&วย

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน



2. ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�

     2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุง ซ&อมแซมบํารุงรักษาโครงสร าง 100,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

ครุภัณฑ� ของครุภัณฑ� สาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 1,092,000.00    ทต.ส&องดาว กอง

ท่ัวไปปฏิบัติงานเก็บขยะ กวาด สาธารณสุขฯ

ขยะเศษปฏิกูลต&าง ๆ ตามถนนใน

เขตเทศบาลให มีความสะอาดน&าอยู&

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.7 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าจ างเหมาบริการ เพ่ือจ&ายเป�นค&าค&าจ างเหมาแรงงาน 5,000.00          ทต.ส&องดาว กอง

คนเป�นคร้ังคราว เคร่ืองจักรกล สวัสดิการ

หรือค&าจ างเหมาบริการอย&างอ่ืนท่ี สังคม

เก่ียวกับกิจการงานกองสวัสดิการสังคม

เช&น จ างเหมา อัด ขยายรูป จ างเหมา

ถ&ายเอกสาร เข ารูปเล&ม ฯลฯ

2 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 90,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีในกอง สวัสดิการ

สวัสดิการสังคม สังคม

3 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 40,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ สวัสดิการ

นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง สังคม

ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.7 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 10,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ครุภัณฑ� ซ&อมแซมครุภัณฑ� และเคร่ือง สวัสดิการ

ใช สํานักงาน สังคม

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



1. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     1.1 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร�สําหรับ เพ่ือจ&ายจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร�  30,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

งานประมวลผล แบบท่ี 2  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 สวัสดิการ

 (จอแสดงภาพขนาดไม&น อย (จอแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 19 น้ิว) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000.- บาท สังคม

กว&า 19 น้ิว) เป�นเงิน 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ีคือ   

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ  - มีหน&วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม&น อยกว&า 6 แกนหลัก (6 core)โดย มีความเร็วสัญญาณ

30,000.-บาท นาฬิกาพ้ืนฐานไม&น อยกว&า 3.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา

ได ในกรณีท่ีต องใช ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน&วย

 - หน&วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน&วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไม&น อยกว&า 12 MB

 - มีหน&วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย&างใดอย&างหน่ึง หรือดีกว&า ดังน้ี

 1) เป�นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน&วยความจําขนาดไม&น อยกว&า 2 GB หรือ

 2) มีหน&วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู&ภายในหน&วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช หน&วยความจําหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 2 GB หรือ

 3) มีหน&วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช หน&วยความจําหลักในการ

 แสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 2 GB

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     1.1 แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

 - มีหน&วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว&า มีขนาดไม&น อยกว&า 8 GB

 - มีหน&วยจัดเก็บข อมูล ชนิด SATA หรือดีกว&า ขนาดความจุไม&น อย

กว&า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม&น อยกว&า 480 GB จํานวน 1 หน&วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว&า  จํานวน 1 หน&วย

 - มีช&องเช่ือมต&อระบบเครือข&าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

 ดีกว&า จํานวนไม&น อยกว&า 1 ช&อง

 - มีช&องเช่ือมต&อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว&า ไม&น อยกว&า 3 ช&อง

 - มีแปIนพิมพ�และเมาส�

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม&น อยกว&า 19 น้ิว จํานวน 1 หน&วย

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าจ างเหมาบริการ เพ่ือจ&ายเป�นค&าค&าจ างเหมาแรงงาน 50,000.00        ทต.ส&องดาว กองช&าง

คนเป�นคร้ังคราว เคร่ืองจักรกล 

หรือค&าจ างเหมาบริการอย&างอ่ืนท่ี

เก่ียวกับกิจการงานกองช&าง

เช&น จ างเหมา อัด ขยายรูป จ างเหมา

ถ&ายเอกสาร เข ารูปเล&ม ฯลฯ

2 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 180,000.00       ทต.ส&องดาว กองช&าง

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีในกองช&าง

3 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 50,000.00        ทต.ส&องดาว กองช&าง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง 

ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 50,000.00        ทต.ส&องดาว กองช&าง

ครุภัณฑ� ซ&อมแซมทรัพย�สินครุภัณฑ�ท่ีชํารุด

เสียหาย เช&นโต�ะเขียนแบบ เคร่ือง

คอมพิวเตอร� ตู ปm�มลม รถยนต�

รถจักรยานยนต� เคร่ืองมือเคร่ืองใช 

ต&าง ๆ ฯลฯ

5 โครงการก&อสร างถนน คสล. ถนนคสล.ซอย เทศบาล 22 160,000.00       ถนนคสล.ซอย เทศบาลกองช&าง

ซอย เทศบาล 22 ขนาด กว าง 3.00 เมตร ซอย เทศบาล 22 

บ านโพนสวาง ยาว 89.00 เมตร บ านโพนสวาง 

หมู& 7 ต.ปทุมวาปC อ.ส&องดาว หนา 0.15 เมตร  หมู& 7 ต.ปทุมวาปC อ.ส&องดาว 

จ.สกลนคร ไหล&ทางข างละ 0.20 เมตร จ.สกลนคร

6 โครงการก&อสร างถนน ถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 154,000.00       ถนนน คสล.ซอยโคคึก กองช&าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก โคคึก ขนาดกว าง 3.00 เมตร บ านธวัชชัย หมู&ท่ี 2

ซอยโคคึก บ านธวัชชัย หมู&ท่ี 2 ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต.ส&องดาว อ.ส&องดาว

ต.ส&องดาว อ.ส&องดาว ไหล&ทางข างละ 0.20 เมตร จ.สกลนคร

จ.สกลนคร

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก&อสร างถนน ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 61,000.00        ถนน คสล. ซอย กองช&าง

คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 17 เทศบาล 17

ซอยเทศบาล 17 ขนาดกว าง 3.00 เมตร บ านโคกกลาง หมู& 4

บ านโคกกลาง หมู& 4 ต.ส&องดาว ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ต.ส&องดาว

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร ไหล&ทางข างละ 0.20 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร
8 โครงการก&อสร างถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 342,000.00       ถนน คสล. ซอย กองช&าง

เสริมเหล็ก ซอยสาพิทักษ� 3 ซอยสาพิทักษ� 3 ซอยสาพิทักษ� 3 
บ านโพนสวาง หมู& 7 ขนาดกว าง 4.00 เมตร บ านโพนสวาง หมู& 7 

 ต.ปทุมวาปC ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ต.ปทุมวาปC 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร ไหล&ทางข างละ 0.20 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

9 โครงการก&อสร างถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 173,000.00       ถนน คสล. ซอย กองช&าง

เสริมเหล็ก ซอยสายไหม  ซอยสายไหม สายไหม

บ านโนนสะอาด หมู& 9 ขนาดกว าง 4.00 เมตร บ านโนนสะอาด หมู& 9 

ต.ส&องดาว ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต.ส&องดาว 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร ไหล&ทางข างละ 0.20 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีต ซ&อมแซมถนนคอนกรีต 220,000.00       ถนน คสล. ซอย กองช&าง

เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลบํารุง เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลบํารุง ถนนเทศบาลบํารุง

บ านหนองแซง หมู& 11 ขนาดกว าง 5.00 เมตร บ านหนองแซง หมู& 11 
ต.ส&องดาว ยาว 65.00 เมตร ต.ส&องดาว 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร หนา 0.15 เมตร   อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

11 โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีต ซ&อมแซมถนนคอนกรีต 14,000.00        ถนนคอนกรีต กองช&าง

ถนนเทศบาลปทุม บ านธวัชชัย ถนนเทศบาลปทุม ถนนเทศบาลปทุม

หมู& 2 ต.ส&องดาว กว าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หมู& 2 ต.ส&องดาว 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร หนา 0.15 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

12 โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีต ซ&อมแซมถนนคอนกรีต 30,000.00        ถนนคอนกรีต กองช&าง

ถนนเทศบาลพัฒนา  ถนนเทศบาลพัฒนา  ถนนเทศบาลพัฒนา  

บ านส&องดาว หมู& 1 ต.ส&องดาว ขนาด กว าง 4.00 เมตร บ านส&องดาว หมู& 1 ต.ส&องดาว

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร ยาว 11.20 เมตร หนา 0.15 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

13 โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีต ซ&อมแซมถนนคอนกรีต 13,000.00        ถนนคอนกรีต กองช&าง

ถนนสีลารัตน� บ านโพนสวาง ถนนสีลารัตน� ถนนสีลารัตน� 

หมู& 7 ต.ปทุมวาปC ขนาด กว าง 4.00 เมตร หมู& 7 ต.ปทุมวาปC 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร  ยาว 4.40 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

หนา 0.15 เมตร 

14 โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีต ซ&อมแซมถนนคอนกรีต 28,000.00        ถนนคอนกรีต กองช&าง
เสริมเหล็ก ถนนหนองแดง เสริมเหล็ก ถนนหนองแดง เสริมเหล็ก ถนนหนองแดง
บ านหนองแดง หมู& 10 รวมพ้ืนท่ีไม&น อยกว&า 42.00 ตร.ม. บ านหนองแดง หมู& 10 
ต.ส&องดาว ต.ส&องดาว 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร
15 โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีต ซ&อมแซมถนนคอนกรีต 18,000.00        ถนนคอนกรีต กองช&าง

เสริมเหล็ก บริเวณสามแยก เสริมเหล็ก บริเวณสามแยก เสริมเหล็ก บริเวณสามแยก

เทศบาลพัฒนา เทศบาลพัฒนา เทศบาลพัฒนา
กับถนนเทศบาล บํารุง กับถนนเทศบาล บํารุง กับถนนเทศบาล บํารุง 

บ านส&องดาว หมู& 1 รวมพ้ืนท่ีไม&น อยกว&า 26 ตร.ม. บ านส&องดาว หมู& 1 

ต.ส&องดาว ต.ส&องดาว 

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

16 โครงการซ&อมแซมถนนดินลูกรัง ซ&อมแซมถนนดินลูกรัง 121,000.00       ถนนดินลูกรัง กองช&าง

ซอยร&วมใจพัฒนา ซอยร&วมใจพัฒนา ซอยร&วมใจพัฒนา 

บ านโนนสะอาด ขนาดกว าง 3.00 เมตร บ านโนนสะอาด 

หมู& 9 ต.ส&องดาว ยาว 575.00 เมตร หมู& 9 ต.ส&องดาว

อ.ส&องดาว จ.สกลนคร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

17 โครงการซ&อมแซมถนนดินลูกรัง ซ&อมแซมถนนดินลูกรัง 222,000.00       ถนนดินลูกรัง กองช&าง

ซอยสาพิทักษ� 2บ านโพนสวาง ซอยสาพิทักษ� 2 ซอยสาพิทักษ� 2

หมู& 7 ต.ปทุมวาปC อ.ส&องดาว ขนาดกว าง 4.00 เมตร บ านโพนสวาง หมู& 7

จ.สกลนคร ยาว 800.00 เมตร ต.ปทุมวาปC อ.ส&องดาว 

จ.สกลนคร

18 โครงการซ&อมแซมถนนดินลูกรัง ซ&อมแซมถนนดินลูกรัง 331,000.00       ถนนดินลูกรัง

ถนนเลียบลําห วยปุงลิง ถนนเลียบลําห วยปุงลิง ถนนเลียบลําห วยปุงลิง 

ท่ี กม. ท่ี 00+000 ท่ี กม. ท่ี 00+000 ท่ี กม. ท่ี 00+000 กองช&าง

ถึง 00+750 เมตร ถึง 00+750 เมตร ถึง 00+750 เมตร 

บ านหนองแซง หมู& 11 ขนาดกว าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร บ านหนองแซง หมู& 11 

 ต.ส&องดาว อ.ส&องดาว จ.สกลนคร  ต.ส&องดาว อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

19 โครงการปรับปรุงซ&อมแซมศูนย� ปรับปรุงซ&อมแซมศูนย�พัฒนา 329,000.00       ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กองช&าง

พัฒนาเด็กเล็กบ านหนองแซง เด็กเล็กบ านหนองแซง บ านหนองแซง 

หมู& 11 ต.ส&องดาว อ.ส&องดาว ขนาด กว าง 5.70 เมตร หมู& 11 ต.ส&องดาว 

จ.สกลนคร ยาว 16.00 เมตร อ.ส&องดาว จ.สกลนคร

20 โครงการปรับปรุง ปรับปรุงซ&อมแซมห องนํ้า เช&น 47,000.00        ปรับปรุงซ&อมแซม กองช&าง

ซ&อมแซมห องนํ้า ห องนํ้าอาคาร อเนกประสงค� , ห องนํ้า เช&น 

ซ&อมแซมห องนํ้าอาคารสํานักงาน ห องนํ้าอาคาร

ช้ันสอง, ซ&อมแซมห องอาคาร อเนกประสงค� ,

งานปIองกัน, ซ&อมแซมห องนํ้า ซ&อมแซมห องนํ้าอาคาร

อาคารกองช&าง, ซ&อมแซมห องนํ้า สํานักงานช้ันสอง, ซ&อมแซม

อาคารโรงเก็บพัสดุ ห องอาคาร งานปIองกัน,

ตามแบบสรุปผลการ ซ&อมแซมห องนํ้า

ประมาณราคาก&อสร าง ปร.5 อาคารกองช&าง, ซ&อมแซมห องนํ้า

และรายละเอียดประมาณการ อาคารโรงเก็บพัสดุ 

ปร.4 1/1,1/2 ตามแบบสรุปผลการ

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

21 โครงการปรับปรุงต&อเติมอาคาร ปรับปรุงต&อเติมอาคาร 88,000.00        อาคารประกอบการ กองช&าง

ประกอบการเรียนรู และอาคาร ประกอบการเรียนรู และอาคาร เรียนรู และอาคาร

ประกอบโรงเรียนเทศบาล ประกอบโรงเรียนเทศบาล ประกอบโรงเรียน

ส&องดาว บ านหนองแซง ขนาดกว าง 7.45 เมตร เทศบาลส&องดาว

หมู& 11 ตําบลส&องดาว ยาว 3.80 เมตร บ านหนองแซง 

อําเภอส&องดาว หมู& 11 ตําบลส&องดาว

จังหวัดสกลนคร อําเภอส&องดาว 

จังหวัดสกลนคร

22 ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม ซ&อมแซมท่ีดินและส่ิงก&อสร าง 200,000.00       ท่ีดินและส่ิงก&อสร าง กองช&าง

ท่ีดินและส่ิงก&อสร าง ถนนทางเดิน ท&อระบายนํ้า ถนนทางเดิน 

รางระบายนํ้า พ้ืนคอนกรีต หรือ ท&อระบายนํ้า

โครงสร างพ้ืนฐานอ่ืน ฯลฯ รางระบายนํ้า 

พ้ืนคอนกรีต หรือ

โครงสร างพ้ืนฐานอ่ืน ฯลฯ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เก าอ้ีทํางาน เก าอ้ีทํางานจํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000.00          ทต.ส&องดาว กองช&าง

2,0000.-บาท

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส&วน 36,000.00        ทต.ส&องดาว กองช&าง

ส&วน (ราคารวมค&าติดต้ัง) (ราคารวมค&าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง 

1) ขนาดท่ีกําหนดเป�นขนาดไม&ต่ํากว&า 26,000 บีทียู

2) ราคาท่ีกําหนดเป�นราคาท่ีรวมค&าติดต้ัง

3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม&เกิน 40,000 บีทียู

ต องได รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟIาเบอร� 5

4) ต องเป�นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุดท้ังหน&วยส&งความเย็นและหน&วยระบาย

ความร อนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน&วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร�

6) การจีดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค&าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว&า

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

(1) แบบแยกส&วนประกอบด วยอุปกรณ�ดังน้ี สวิตซ� 1 ตัว ท&อทองแดง

ไปกลับหุ มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม&เกิน 15 เมตร

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

พ.ศ. 2564

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563



2. ครุภัณฑ�โรงงาน

     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ตู เช่ือมไฟฟIา ขนาดแรงดันไฟฟIาด านเข า  40,000.00        ทต.ส&องดาว กองช&าง

ไม&น อยกว&า 220 โวลล� 

จํานวน 1 ตู  ๆ ละ 40,000.-บาท

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.9 แผนงานการพาณิชย�

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าใช จ&ายในการเดินทางไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าใช จ&ายในการเดิน 30,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ การประปา

นอกราชอาณาจักร เช&น ค&าเบ้ียเล้ียง 

ค&าเช&าท่ีพัก ค&าลงทะเบียน

ค&าพาหนะ ค&าบริการจอดรถ ณ 

ท&าอากาศยาน ค&าผ&าน ทางด&วนพิเศษ

ค&าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ฯลฯ 

2 ค&าจ างเหมาบริการ เพ่ือจ&ายเป�นค&าค&าจ างเหมาแรงงาน 20,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

คนเป�นคร้ังคราว เคร่ืองจักรกล การประปา

หรือค&าจ างเหมาบริการอย&างอ่ืนท่ี

เก่ียวกับกิจการงานกองการประปา

เช&น จ างเหมา อัด ขยายรูป จ างเหมา

ถ&ายเอกสาร เข ารูปเล&ม ฯลฯ

3 ค&าจ างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจ&ายเป�นค&าจ างเหมาคนงาน 336,000.00       ทต.ส&องดาว กอง

ท่ัวไปปฏิบัติหน าท่ีใน การประปา

กองการประปา

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร� การบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.9 แผนงานการพาณิชย�

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 ค&าบํารุงรักษาหรือซ&อมแซม เพ่ือจ&ายเป�นค&าบํารุงรักษาหรือ 20,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ครุภัณฑ� ซ&อมแซมเคร่ืองใช สํานักงาน การประปา

และอ่ืน ๆ

แบบ ผด.02/1

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



1. ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�

     1.1 แผนงานการพาณิชย�

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ&ายเป�นรายจ&ายเพ่ือซ&อมแซม 50,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ครุภัณฑ�  บํารุงรักษาโครงสร างของครุภัณฑ� การประปา

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ�ท่ียังไม&ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ค&าท่ีดินและส่ิงก&อสร าง

     1.1 แผนงานการพาณิชย�

ลําดับ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน&วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก&อสร าง รักษาซ&อมแซมและปรับปรุง 50,000.00        ทต.ส&องดาว กอง

ท่ีดินและส่ิงก&อสร าง การประปา

เทศบาลตําบลส&องดาว อําเภอส&องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


