


 
คำนำ 

 
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลนาม่อง  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  หมวด 5 ข้อ 26  ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ของเทศบาลตำบลนาม่อง  ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ของเทศบาลตำบลนาม่อง  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานฯ มีที่มาจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลนาม่อง 

 เทศบาลตำบลนาม่อง  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้ให้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือประกอบข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงานฯ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลนาม่อง  ในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
เทศบาลตำบลนาม่อง 
   ตุลาคม  2565   
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- ๑ - 
 

บทนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน   

 เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้  และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 5 ข้อ 26  ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน   

 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  แผนการดำเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  ทำให้แนว
ทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงาน
กับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ในแผนการดำเนินงานจะทำ
ให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยการจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลนาม่อง  จัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้      

 ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล  รวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้อถ่ิน 

 ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาม่องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น   ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้องสามสิบวัน  พร้อมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น  อำเภอ  จังหวัด  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 ขั้นตอนที่  3  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมารจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  



- ๒ - 
 

 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 ๑.  ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลนาม่อง  มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
 ๒.  ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน  ที่ดำเนินการจริงในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาม่อง 
 ๓.  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
 ๔.  เป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน – โครงการของหน่วยงาน 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็น     
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑.  การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     

1. สนับสนุนกลุ่มเกษตร
และกลุ่มอาชีพในชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจและดำรงชีวิต
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
1. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

3  
 

1 

4.69 
 

1.56 

200,000 
 

100,000 

1.41 
 

0.71 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒.  การพัฒนาการท่องเที่ยว   
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
     

1. ส่งเสริมการออกกำลัง
กาย 
 
2. สนับสนุนประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
2. แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 

2 
 
 

3 

3.13 
 
 

4.69 

270,000 
 
 

300,000 

1.91 
 
 

2.12 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
     

1. เสริมสร้างการเรียนรู้
และทักษะของกลุ่มวัย
เรียน 

1. แผนงานการศึกษา 4 6.25 4,942,050 34.91 กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็น     
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

4 
5 
 

6.25 
7.81 

555,000 
340,000 

3.92 
2.40 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
 

1. ส่งเสริมการทำความ
สะอาดของชุมชน 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสถาพทรัพยากรป่าไม้ 

1. แผนงานสาธารณสุข 
 
1. แผนงานสาธารณสุข 
 

2 
 

1 

3.13 
 

1.56 

80,000 
 

30,000 

0.57 
 

0.21 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 

1. ส่งเสริมการนำการ
บริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในการบริหาร 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

2 3.13 70,000 0.49 สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็น     
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2. พัฒนาขีดความสามารถ
การรักษาความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 
 
 
1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
5. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

6 
 
 
 
 

1 
 

4 
1 
3 
 

22 

9.38 
 
 
 
 

1.56 
 

6.25 
1.56 
4.69 

 
34.38 

 

595,000 
 
 
 
 

500,000 
 

356,700 
118,000 
330,000 

 
5,370,400 

4.20 
 
 
 
 

3.53 
 

2.52 
0.83 
2.33 

 
37.93 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

รวม   - - 64 100 14,157,150 100 - 
 

แบบ ผด.01 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 1.1  กลยุทธ์  สนับสนุนกลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพในชุมชน 

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตร
ครบวงจร (IAC) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ธุรกิจ เกษตรครบวงจร ( IAC) เป็นไปตาม
ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย เงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี  มท  0808 .2 /ว465 7  ลงวัน ท่ี  30 
มิถุนายน 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 หน้าท่ี 57 
ลำดับท่ี 2   

100,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 7 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 11 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน หมู่ ท่ี  11 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี  มท  0808 .2 /ว4657  ลงวัน ท่ี  30 
มิถุนายน 2565  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 หน้าท่ี 57 
ลำดับท่ี 1 

50,000 บ้านหนองสะ
ไน หมู่ท่ี 11 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอูนจานพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อู น จ า น พั ฒ น า  เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563
และห นังสื อกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 
0808.2/ว4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 ถึง 2570 หน้าท่ี 58 ลำดับท่ี 3 

50,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

- รวม  3  โครงการ - 200,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 8 - 

 
 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
---------------------------------------------  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 1.2  กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าท่ี 135 ลำดับท่ี 
1 

100,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

- รวม  1  โครงการ - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 9 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 2.1  กลยุทธ์  ส่งเสริมการออกกำลังกาย 

(1)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่ อจ่ าย เป็นค่าใช้จ่ ายในการดำเนินการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หรือการแข่งขัน
กีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับ
การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่
รางวัล ค่าบำรุงสถานท่ี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
เบิกจ่ าย ค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 137 
ลำดับท่ี 1 

200,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 10 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 จัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
อำเภอ จังหวัด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
สำหรับการแข่งขัน ชุดกีฬาพร้อมถุงเท้า 
รองเท้า เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือ     
ผู้ ฝึ ก สอน  ชุ ด วอ ร์มขอ งผู้ ค วบ คุมห รือ         
ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กี ฬ าขอ งอง ค์กรปกครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น       
พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 137  
ลำดับท่ี 2  

70,000 ในเขตพื้นท่ี 
อ.กุดบาก , 
จ.สกลนคร 
และอื่นๆ 

กอง
การศึกษา 

            

- รวม  2  โครงการ - 270,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 11 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 2.2  กลยุทธ์  สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าใช้จ่ ายในการดำเนินงาน
ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการประกอบพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ามหรสพ ค่าการ
แสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดงฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ าย ค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 138  
ลำดับท่ี 3 

150,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 12 - 

 
จำนวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อบรมธรรมะกลางพรรษา เพื่อจ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม
ธรรมะกลางพรรษา เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร
หรือค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 
พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 60 ลำดับท่ี 4      

50,000 ในเขตพ้ืนท่ี 
อำเภอกุดบาก 

กอง
การศึกษา 

            

3 อุดหนุนงบประมาณจัดงาน รวมใจไท
กะเลิงและชนเผ่าอำเภอกุดบาก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา
และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 62 ลำดับท่ี 8   

100,000 สภา
วัฒนธรรม

อำเภอกุดบาก 

กอง
การศึกษา 

            

- รวม  3 โครงการ - 300,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 13 - 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------- 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3.1  กลยุทธ์  เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน 

(1)  แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีตำบลนาม่อง เช่น 
ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าของรางวัล ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 
1) หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 1 

70,000 เทศบาล
ตำบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 14 - 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------- 

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี เกี่ ยวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กี ฬ าขอ งอ ง ค์กรปกครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น       
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 
1) หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 2      

50,000 เทศบาล
ตำบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 15 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี                     
  1. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/
วันจำนวน 245 วัน   
  2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซ้ือจัดหา สื่อการ
เรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
สำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ตาม
ห น่ ว ย ก า ร เรี ย น รู้  ห รื อ แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐานการใช้สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย อัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี  
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูน ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก  (ศพ ด .) เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายดังน้ี 
   (1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี 
   (2) ค่าอุปกรณ์ การเรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ปี     
   (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี   
    (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ปี  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 64 ลำดับท่ี 1 

1,449,450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



 
- 16 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอยีดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตำบลนาม่อง ท้ัง 7 แห่ง ในอัตรามื้อละ 21 
บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 25 66  ถึ ง      
พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 67 ลำดับท่ี 9    

3,372,600 โรงเรียน 
ในเขตตำบล 

นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

- รวม  4  โครงการ - 4,942,050 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 17 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3.2  กลยุทธ์  ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีจำเป็นฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึง
ห นั งสื อ สั่ ง ก า ร ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง เป็ น ไป ต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 
2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 1) หน้าท่ี 10 ลำดับท่ี 
1 

120,000 ในเขตพ้ืนท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 18 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน ท่ี        
ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่ า ใช้ จ่ ายอื่ น  ท่ี จ ำ เป็ น  ฯล ฯ        
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
ก า รฝึ ก อ บ รม ข อ ง เจ้ า ห น้ า ท่ี ท้ อ ง ถิ่ น         
พ .ศ . 25 5 7  รวมถึ งห นั งสื อ สั่ งก าร ท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)  หน้าท่ี 71 
ลำดับท่ี 10 

40,000 ทต.นาม่อง กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 19 - 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------- 

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบลนาม่อง
สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบล  
นาม่องสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้ านสาธารณ สุข 
จำนวน 19 หมู่บ้านๆละ 20 ,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ . 2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
ก ระท รวงมห าด ไท ย  ด่ วนม าก  ท่ี  มท 
0808.2/ว3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 ถึง พ.ศ. 2570 (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 1 

380,000 ในเขตพ้ืนท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 20 - 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------- 

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องวัดความดัน
โลหิตอตัโนมัติ จำนวน  2  เครื่อง 
โดยมีลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
 เครื่องวัดความดันโลหิตท่ีต้นแขน 
 - จอแสดงผล จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 
71x58 มม. และตัวเลขแสดงผลสูง 22 
มม. 
 - หลังการตรวจวัดธีฮอสซิลโลเบตริก 
 - บริเวณที่ตรวจวัดเฉพาะทาง ต้นแขน 
 - ระยะในการตรวจวัด ความดัน 0-299 
มม. ปรอท ชีพจร 40-199 ครั้ง/นาที 
 - ความคาดเคลื่ อน ความดัน  +3 มม. 
ปรอท ชีพจร +5% ของค่าท่ีอ่านได้ 
 - การแสดงผลบนหน้าจอ LCD  
 - ความดัน แสดงตัวเลข 3 หลัก ในหน่วย 
มิลลิเมตรปรอท 
 - ชีพจร แสดงตัวเลข 3 หลัก  
 - สัญ ลักษณ์  ห น่วยความจำ/การเต้ น
ผิดปกติของหัวใจ/อัตราการเต้นของชีพจร/
แบตเตอรี่ต่ำ/ความแน่นของปลอกแขน/การ
เคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน 
 - หน่วยความจำ หน่วยความจำ 2x90 ชุด
ของค่าตรวจวัด 

15,000 ในเขตพ้ืนท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 21 - 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------- 

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 
AA จำนวน 4 ก้อน 
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ ใน 3 นาที 
- น้ำหนักตัวเครื่องหลัก ประมาณ 216 
กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) 
 - ขนาดตัวเครื่องหลัก 132 มม.x101 มม.
x46 มม. 
 - อ ายุ ก าร ใช้ ง าน ข อ งตั ว เค รื่ อ งห ลั ก 
10,000 ครั้งภายใต้การใช้งานปกติ 
 - อายุการใช้งานแบตเตอรี่ สามารถใช้งาน
ได้ 300 ครั้ง สำหรับการใช้งานปกติ 
 - สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บหลีกเลี่ยง
การกระแทกแสงแดดจ้าหรือฝนในระหว่าง
การขนส่ง 
** หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งาน
ได้ท่ีระดับความสูง 2,000 ม. 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 22 - 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------- 

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย  
 1 . เค รื่ อ งวั ด ค ว าม ดั น โล หิ ต  (Blood 
Pressure Monitor) 
 2. ปลอกแขน (Cuff) 
 3. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 4 ก้อน (AA 
size alkaline battery 4 pcs) 
 4. คู่มือการใช้งาน (Instruction manual) 
 5. ใบรับประกัน (Warranty card) 
 6. กระเป๋าผ้า (Bag) 
 7. อะแดปเตอร์ (Adapter) 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
ราย ก ารก ำห น ด ไว้ ใน บั ญ ชี ม าตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 168 ลำดับท่ี 
15 

               

- รวม  4  โครงการ - 555,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 23 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3.2  กลยุทธ์  ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 

(2)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือ   
ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2566 ถึ ง     
พ.ศ.2570) หน้าท่ี 72 ลำดับท่ี 2 

100,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 24 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือ  
ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2566 ถึ ง    
พ.ศ.2570) หน้าท่ี 72 ลำดับท่ี 1 

100,000 
 

ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือ   
ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2566 ถึ ง     
พ.ศ.2570) หน้าท่ี 73 ลำดับท่ี 4 

80,000  ทต.นาม่อง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ ผด.02 



 
- 25 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนามอ่ง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ส่งเสริมการป้องกันและลดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือ  
ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2566 ถึ ง     
พ.ศ.2570) หน้าท่ี 73 ลำดับท่ี 5 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 26 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เสรมิสร้างครอบครัวอบอุ่นสานรัก 
สานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็ง 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่า
สมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.
2570) หน้าท่ี 72 ลำดับท่ี 3 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

- รวม  5  โครงการ - 340,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 27 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 4.1  กลยุทธ์  ส่งเสริมการทำความสะอาดของชุมชน 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทางเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน     
มีความรู้  ความเข้ าใจในการจัดการขยะ       
ท่ี ถู กต้อ ง โดยมี ค่ าใช้ จ่ ายประกอบด้ วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ค่ากระเป๋า 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 รวมถึ งหนังสือสั่ งการ ท่ี เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 80 ลำดับท่ี 14 

50,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 28 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 
เฝ้ า ร ะ วั ง  ส อ ด ส่ อ ง  ดู แ ล แ ล ะ ราย งาน
สถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในพื้นท่ีเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้าน
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
พื้นท่ีเป็นเครือข่าย อถล. ดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ป้องกันและรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ค่ากระเป๋า 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 รวมถึ งหนังสือสั่ งการท่ี เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 77 ลำดับท่ี 4  

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

      
 

     

- รวม  2  โครงการ - 80,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 

แบบ ผด.02 



 
- 29 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 4.2  กลยุทธ์  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาพทรัพยากรป่าไม้ 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ค่ากระเป๋า 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 รวมถึ งหนังสือสั่ งการท่ี เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
ถึง พ.ศ.2570) หน้าท่ี 76 ลำดับท่ี 2 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

- รวม  1  โครงการ - 30,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 30 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.1  กลยุทธ์  ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"  เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร            
ค่าสมนาคุณ  ค่าสมนาคุณ ในการดู งาน       
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร     
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าป้ายโครงการค่า
เขียนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพานพุ่ม
ดอกไม้ พานพุ่มเงิน–พานพุ่มทอง ค่าธงชาติ 
ค่ า ธ งพ ระ ป รม าภิ ไธ ย  ว .ป .ร . ธ งต ร า
สัญลักษณ์ ค่าชุดไฟฟ้าประดับ ค่าผ้าประดับ 
ค่าเทียนพร้อมชุดขาตั้ง ค่าพระบรมฉายา
ลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าปากกาตั้ง
โต๊ะ ค่าขาตั้งกรอบรูป ค่าลวด ค่าเข็มหมุด 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จำเปน็ในการดำเนินโครงการ  

50,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 31 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
เบิกจ่ าย ค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 
88 ลำดับท่ี 13   

               

2 ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัด
งานรฐัพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบั นพ ระมห ากษั ต ริ ย์  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ าย
ค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 88 ลำดับท่ี 
12 

20,000 ทต.นาม่อง สำนักปลัด             

- รวม  2  โครงการ - 70,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผด.02 



 
- 32 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.2  กลยุทธ์  พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการร่วมให้
ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร             

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลกุด
บาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
เป็นเงิน 35 ,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 
2570) หน้าท่ี 92 ลำดับท่ี 9 

35,000 สำนักงาน
ท้องถิ่น
อำเภอ 
กุดบาก 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่ าใช้ จ่ าย ในการช่ วย เหลื อ
ประชาชนในกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ
สาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย และภัยท่ี  
ไม่ อ าจคาดการณ์ ได้  ฯลฯ  เพื่ อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย กรณีการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้
น้อยให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพเพื่อให้
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ได้อย่างปกติสุขในสังคม และค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

100,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 34 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1234 ลงวัน ท่ี  7 มีนาคม 2560  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 810.3/ว
3867 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
7508 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว7798 
ลงวัน ท่ี  29 ธันวาคม  2563 เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2566 ถึ ง พ .ศ . 
2570) หน้าท่ี 90 ลำดับท่ี 3 

               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวัน อปพร. เพื่ อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น      
ค่าพาหนะในการนำ อปพร.เข้าร่วมโครงการ ,     
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ เป็นไปตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิ กจ่ าย
ค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึงฉบับ
แก้ ไขเพิ่ม เติม จนถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 2 5 6 6  ถึ ง        
พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 90 ลำดับท่ี 2 

10,000 จ.สกลนคร สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 36 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สำคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาล             
ปี ใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลงาน
ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น มาตรการในการ
รักษาความปลอดภั ย นักท่ องเท่ี ยว และ
เกี่ยวกับการจัดการจราจร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่ี เกี่ ยวข้องกับ
โค รงก าร  ค่ าป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์  ห รื อ
ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ี เกี่ยวข้องตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด   
ท่ี ม ท  0 8 0 4 .5 /ว1 6 3 4  ล งวั น ท่ี  2 2 
กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 
4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว 
3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด    
ท่ี  มท  0 8 1 0 .4 /ว  1 1 2 3  ล งวั น ท่ี  9 
เมษายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 
4024 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563  

100,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 37 - 

 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 694 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 
3048 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง        
พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 90 ลำดับท่ี 1 

               

5 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่ อ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
โดยมี ค่าใช้จ่ ายประกอบด้วย ค่ าอาหาร 
อาหารว่างและ เครื่ องดื่ ม  ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ
โค รงก าร  ค่ าป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์  ห รื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบเบิกจ่าย
ได้ เ ท่ า ท่ี จ ำ เป็ น ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ต าม    
โครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง เจ้ า ห น้ า ท่ี ท้ อ ง ถิ่ น          
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 
91 ลำดับท่ี 7 

250,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายตาม โครงก ารพัฒ น า
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณ ภั ย  โดยมี ค่ าใช้ จ่ ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โค รงก าร  ค่ าป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์  ห รื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบเบิกจ่าย
ได้ เ ท่ า ท่ี จ ำ เป็ น ใน ก าร ด ำ เนิ น งาน ต าม    
โครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง เจ้ า ห น้ า ท่ี ท้ อ ง ถิ่ น          
พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง    
พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 95 ลำดับท่ี 15 

100,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

- รวม  6  โครงการ - 595,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.3  กลยุทธ์  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 จัดทำข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เพือ่จัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูก พ.ศ. 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดทำข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บ
ภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษี ท่ีดินและสิ่ งปลูกสร้าง    
พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนท่ีแม่บท คัดลอก
ข้อมูลท่ีดิน ค่าสำรวจภาคสนาม ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมารังวัด ค่าจ้างเหมาพนักงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจำเปน็ ฯลฯ  

500,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เป็นไปตาม  
  - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 
  -ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 
2570) หน้าท่ี 89  ลำดับท่ี 15 

               

- รวม  1  โครงการ - 500,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.3  กลยุทธ์  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(2)  แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเสาธง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม 
พื้นผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 422 ตารางเมตร พ้ืน
หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการ 
ประมาณการและรูปแบบรายการ ท่ีเทศบาล
ตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข 
ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 29  ลำดับท่ี 12 

200,000 ศพด.วัดแจ้ง
บ้านนาขาม 

กอง
การศึกษา 

            

2 ต่อเติมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคาร
หลังเก่ากับอาคารหลังใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมอาคารหลังเก่ากับอาคารหลังใหม่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ขนาด กว้าง 1.30 
เมตร ยาว 16 .0 เมตร หนา 0 .10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและ
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 
พ .ศ. 2570 (แก้ ไข ฉบับ ท่ี  1 ) หน้ าท่ี  28     
ลำดับท่ี 8 

15,000 ศพด.วัดโพธิ
สมพร 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารหลังเก่ากับ
อาคารหลังใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารหลังเก่า
กับอาคารหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสม
พร ขนาด กว้าง 3.40 เมตร ยาว 20.0 เมตร 
สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและรูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข 
ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 28  ลำดับท่ี 7 

114,000 ศพด.วัดโพธิ
สมพร 

กอง
การศึกษา 

            

4 ถมดิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร)
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิสมพร พื้นท่ีถมดินท้ังหมด 200 
ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไป
ตามแผนพัฒ น าท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2566  ถึ ง       
พ.ศ. 2570 (แก้ไข ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 28  ลำดับ
ท่ี 9 

27,700 ศพด.วัดโพธิ
สมพร 

กอง
การศึกษา 

            

- รวม  4  โครงการ - 356,700 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.3  กลยุทธ์  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(3)  แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ปรับปรุงและต่อเติมแผงขายของตลาดสด
บ้านโพนงาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินโครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมแผงขายของตลาดสดบ้านโพน จำนวน 
12 แผง (จำนวน 3 แถวๆละ 4 แผง) ขนาด 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.80 
เมตร  ช่องทางเดินระหว่างแผง 1.00 เมตร  
ด้านล่างแผงปิดทึบท้ัง 3 ด้านเปิดช่อง 1 ด้านมี
ประตูล็อคเปิด-ปิด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 1) 
หน้าท่ี 30 ลำดับท่ี 1 

118,000 ตลาดสด
บ้านโพน 
หมู่ท่ี 17 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

- รวม  1  โครงการ - 118,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.3  กลยุทธ์  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(4)  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายบ้านนาย
เพชร อนันต์) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้บริการ
ไฟฟ้า (สายบ้านนายเพชร อนันต์) บ้านหนอง  
สะไน หมู่ ท่ี 4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ .ศ . 2566 ถึ ง พ .ศ . 2570 ห น้าท่ี  98      
ลำดับท่ี 6 

300,000 บ้านหนอง  
สะไน      

หมู่ท่ี 4 

กองช่าง             

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายรอบสำนัก
สงฆ์หนองหิน) บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ท่ี 
12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้บริการ
ไฟฟ้า (สายรอบสำนักสงฆ์หนองหิน) บ้านหนอง
ค้าพัฒนา หมู่ ท่ี  12 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข 
ครั้งท่ี 1) หน้าท่ี 35 ลำดับท่ี 1   

330,000 บ้านหนอง
ค้าพัฒนา 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง             

3 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายสำนักสงฆ์
โนนสวรรค์) บ้านหนองค้า หมู่ท่ี 16     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้บริการ
ไฟฟ้า (สายสำนักสงฆ์โนนสวรรค์) บ้านหนองค้า 
หมู่ ท่ี  16  เป็ น ไปตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น      
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 102 
ลำดับท่ี 32 

330,000 บ้านหนอง
ค้า หมู่ท่ี 

16     

กองช่าง             

- รวม  3  โครงการ - 960,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 5.3  กลยุทธ์  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(5)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
(สายบ้านนายกะบิน โถคำนาม)        
บ้านนาม่อง หมู่ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้านนายกะบิน โถคำนาม) บ้าน
นาม่องหมู่ท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่ องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 146 ลำดับท่ี 1 

330,000 บ้านนาม่อง 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง   
 

         

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
(สายนาภู) บ้านหนองค้า หมู่ท่ี 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายนาภู ) บ้านหนองค้า หมู่ ท่ี  2     
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 
เมตร หนา 0 .15 เมตร พร้อมป้ ายชื่ อ
โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 105 ลำดับท่ี 7 

330,000 บ้านหนองค้า 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนายชัยนำมิตร ก้อนธิงาม - บ้าน
นายวันทอน ดงภูยาว) บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 
5 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อสร้ างรางระบาย น้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยนำมิตร 
ก้อนธิงาม - บ้านนายวันทอน ดงภูยาว) บ้าน
โพนงาม หมู่ท่ี 5 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 3 แห่ง พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบล  
นาม่องกำหนด เป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าท่ี 149 ลำดับท่ี 17  

330,000 บ้านโพนงาม  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง   
 

         

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
(สายไปสำนักสงฆ์บ้านเชิงดอย)          
บ้านเชิงดอย หมู่ท่ี 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายไปสำนักสงฆ์บ้ าน เชิ งดอย )            
บ้านเชิงดอย หมู่ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ ายชื่ อ โครงการจำนวน 1 ป้ าย 
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบลนาม่อง
กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 150 
ลำดับท่ี 20 

171,000 บ้านเชิงดอย 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
(สายบ้านนายศักดิ์ศิริ ไชยตะมาตย์)    
บ้านเชิงดอย หมู่ท่ี 6   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายศักดิ์ศิริ ไชยตะมาตย์) 
บ้านเชิงดอย หมู่ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ ายชื่ อ โครงการจำนวน 1 ป้ าย
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบลนาม่อง
กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 150 
ลำดับท่ี 21 

250,000 บ้านเชิงดอย 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง   
 

         

6 ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามลำห้วยอูน  
บ้านดงนิมิต หมู่ท่ี 7       

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานแขวนข้ามลำ
ห้วยอูน บ้านดงนิมิต หมู่ ท่ี  7 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พร้อมป้าย
ชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 152 ลำดับท่ี 27  

387,000 บ้านดงนิมิต 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านกุดน้ำใส  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม บ้าน
กุดน้ำใส หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อม
ป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 152 ลำดับท่ี 28 

380,000 บ้านกุดน้ำใส  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง   
 

         

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหนองบัว)      
บ้านนาขาม หมู่ท่ี 9 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สาย
หนองบัว) บ้านนาขาม หมู่ ท่ี 9 ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อ
โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 1) หน้าท่ี 16 
ลำดับท่ี 2    

330,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนานายพอดี)  
บ้านนาขาม หมู่ท่ี 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนา
นายพอดี) บ้านนาขาม หมู่ ท่ี 9 ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1 ,000.00 
เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 111 ลำดับท่ี 38    

330,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง   
 

         

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
(สายบ้าน ผอ.พิทักษ์-สวนมะนาวหวาน) 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ท่ี 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน ผอ.พิ ทักษ์ -สวนมะนาว
หวาน) บ้ านโนนทรายคำ หมู่ ท่ี  10 ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 
เมตร หนา 0 .15 เมตร พร้อมป้ ายชื่ อ
โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 153 ลำดับท่ี 34 

330,000 บ้านโนน
ทรายคำ หมู่ท่ี 

10 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์
ระบบเสียงไร้สาย บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 
11 

เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าจัด ซ้ือพร้อมติดตั้ งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สาย บ้านหนอง
สะไน หมู่ท่ี 11 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   
 1. ชุดระบบแม่ข่าย (ภาคส่ง) 
   - เครื่องส่งสัญญาณ ชนิดติดตั้งประจำท่ี 
กำลังส่ง 1 -5 วัตต์  ความถี่ ตามท่ี กสทช 
กำหนด 
   - ไมโครโพนสำหรับประกาศ 
   - โต๊ะเก้าอี้สำหรับติดต้ังระบบแม่ข่าย 
   - สายอากาศของเครื่องส่ง และสายนำ
สัญญาณ 
   - เสาส่งสัญญาณ 12.00 เมตร 
   - คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมระบบ 
 2. ชุดระบบลูกข่าย (ภาครับ) 
   - เครื่องรับสัญญาณ ชนิดติดตั้งประจำท่ี 
ความถี่ตามท่ี กสทช กำหนด       
   - Power amp 100 w rms 
   - เสาอากาศรับสัญญาณ 
   - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิต 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ถึง 2570 (แก้ ไข ครั้ งท่ี  1) หน้าท่ี  40 
ลำดับท่ี 3 

330,000 บ้านหนอง  
สะไน หมู่ท่ี 

11 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 51 - 

               
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
(สายบ้านนายเพียร ศรีบุญเรือง)  
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายเพียร ศรีบุญ เรือง)    
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 11 ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบล 
นาม่องกำหนด เป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพ.ศ. 2566 ถึง 2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 
1) หน้าท่ี 16 ลำดับท่ี 3 

80,000 บ้านหนอง   
สะไน หมู่ท่ี 

11 

กองช่าง   
 

         

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายสมัย แก้วคนตรง)  
บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้ านนายสมัย  แก้วคนตรง)    
บ้านโพนงาม หมู่ ท่ี  13 ผิวจราจรกว้าง 
4 .00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบล  
นาม่องกำหนด เป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าท่ี 159 ลำดับท่ี 58                     

330,000 บ้านโพนงาม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 52 - 

               
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายซอย 3) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 14 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อสร้ างรางระบาย น้ ำ
ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก  (ส า ย ซ อ ย 3 )           
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 14 กว้าง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้ าย  รายละเอี ยดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการท่ี
เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 25 66  ถึ ง       
พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งท่ี 1) หน้าท่ี 36 
ลำดับท่ี 1 

330,000 บ้านหนอง   
สะไน หมู่ท่ี 

14 

กองช่าง   
 

         

15 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนางรัศมี ยะตะโคตร)  
บ้านนาขาม หมู่ท่ี 15 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อสร้ างรางระบาย น้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางรัศมี ยะตะ
โคตร) บ้านนาขาม หมู่ท่ี 15 กว้าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 104.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง พร้อมป้ายชื่อ
โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 120 ลำดับท่ี 87 

232,800 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 53 - 

               
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
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 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านนางสมหมาย 
ถาปันแก้ว) บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 17 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้าน
นางสมหมาย ถาปันแก้ว) บ้านโพนงาม     
หมู่ท่ี 17 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 360.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบลนาม่อง
กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 122 
ลำดับท่ี 97 

222,600 บ้านโพนงาม 
หมู่ท่ี 17 

กองช่าง   
 

         

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (สายบ้านนาย
ประหยัด โททุมพล) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 
18 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายประหยัด โททุมพล) 
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 18 ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบล  
นาม่องกำหนด เป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) หน้าท่ี 
123 ลำดับท่ี 103 

84,000 บ้านหนอง   
สะไน หมู่ท่ี 

18 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านหนองสะไน -
นาหนองห้าง) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 18   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้าน
หนองสะไน-นาหนองห้าง) บ้านหนองสะไน 
หมู่ท่ี 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบล 
นาม่องกำหนด เป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าท่ี 124 ลำดับท่ี 104 

88,000 บ้านหนอง   
สะไน หมู่ท่ี 

18 

กองช่าง   
 

         

19 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายแยกนานายศุภกฤษ โถชารี)  
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 18 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายแยก
นา นายศุภกฤษ โถชารี) บ้านหนองสะไน  
หมู่ท่ี 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 96.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตำบล 
นาม่องกำหนด เป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 2570 (แก้ ไข   
ครั้งที ่1) หน้าท่ี 19 ลำดับท่ี 6 

40,000 บ้านหนอง   
สะไน หมู่ท่ี 

18 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหน้าเทศบาล
ตำบลนาม่อง - นานายปิ่นทอง)  
บ้านนาขาม หมู่ท่ี 19 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหน้า
เทศบาลตำบลนาม่อง -นานายปิ่ นทอง)         
บ้านนาขาม หมู่ท่ี 19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร ลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้ าย  รายละเอี ยดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการท่ี
เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 25 66  ถึ ง      
พ.ศ. 2570) หน้าท่ี 125 ลำดับท่ี 111 

295,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 19 

กองช่าง   
 

         

21 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก
อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
และภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล       
ตำบลนาม่อง 

120,000 สำนักงาน
เทศบาล

ตำบลนาม่อง 

กองช่าง             

22 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ตาม เงื่ อน ไข  หลัก เกณ ฑ์  ประ เภทงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนาณ ท่ีใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงการคลังด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 

50,000 เทศบาล
ตำบลนาม่อง 

กองช่าง             

- รวม  22  โครงการ - 5,370,400 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ภาคผนวก 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง 

เรื่อง  แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลตำบลนาม่อง 
  

 
 






