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ส่วนที่ 1
บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 ได้บั ญญัติให้ มีองค์กรรั บ ผิ ดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้ แก่การปกครองส่ ว นท้องถิ่น
พระราชบัญญัติบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้ว ยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุ ดหมายดั งกล่ าวจัด ทาขึ้ นเพื่อ ให้ กระจายอ านาจเป็น ไปอย่า งโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลสร้างค้อ ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒ นา ในช่ว ง ๔ ปี(25๖๑ – ๒๕๖๔) และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ขึ้ น ส าหรั บ งบประมาณแต่ ล ะปี โดยครอบคลุ ม ระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
2559 ประกอบหนังสื อกระทวงมหาดไทย ด่ว นที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุล าคม ๒๕๕๙
เทศบาลตาบลสร้างค้อโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อ จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือ
ดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ของงเทศบาลตาบลสร้างค้อขึ้นและเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของ
โครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
และมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อมุ่งหวังว่าแผนการดาเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ด าเนิน การเองโดยไม่ ใ ช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค หรือหน่วยงานอื่ นๆ ที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนาอื่นๆ ที่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพิ จารณาเห็ นว่าจะเกิ ด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 4 ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้
ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็ น แผนการดาเนิ น งาน ทั้งนี้ ให้ ปิ ดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐ วิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ว น

4
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริห าร
ท้องถิ่น
กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรื อได้ รั บ แจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
2. มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามประเมิ น ผลการน าแผนไปปฏิ บั ติ มี ค วามสะดว กและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลสร้างค้อ
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปั ญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ

6

สรุปหน้างบแผนการดาเนินงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ ทัง้ หมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน

49

46.67

23,780,970

73.60

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ีตามหลักธรรมมาภิบาลและ
ความมั่นคง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ครุภัณฑ์

3

2.86

240,000

0.74

5

4.76

224,100

0.69

31

29.52

7,613,000

23.56

1
16

0.95
15.24

30,000
421,800

0.09
1.31

รวมทัง้ สิ้น

105

100.00

32,309,870

100.00

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์

จานวน
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ/บาท ของงบประมาณ ทัง้ หมด

7
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน คิดเปนรอยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานการทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
แผนงานการศึกษา
41
83.67

จํานวน
ประมาณ
(บาท)

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
ดําเนินงาน

7,504,970

31.56

สํานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห

3

6.12

712,000

2.99

สํานักปลัด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2

4.08

210,000

0.88

สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง

3

6.12

15,354,000

64.56

สํานักปลัด

49

100.00

23,780,970

100.00

รวม

8
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน คิดเปนรอยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน และการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
3
100

รวม

3

100.00

จํานวน
ประมาณ
(บาท)

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
ดําเนินงาน

240,000

100

สํานักปลัด

240,000

100.00

9
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
จํานวน คิดเปนรอยละ
จํานวน
คิดเปนรอยละ
โครงการ ของโครงการ
ประมาณ
ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
(บาท)
ทั้งหมด
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
3
60.00
60,000
26.77
แผนงานสาธารณสุข

รวม

2

40.00

164,100

73.23

5

100.00

224,100

100.00

หนวยงาน
ดําเนินงาน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

10
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน คิดเปนรอยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
ประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความั่นคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความั่นคง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความั่นคง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
3
9.68
470,000

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
ดําเนินงาน

6.17

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

3

9.68

140,000

1.84

สํานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

4

12.90

466,000

6.12

สํานักปลัด

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

5

16.13

90,000

1.18

สํานักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน

2

6.45

750,000

9.85

สํานักปลัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14

45.16

5,697,000

74.83

สํานักปลัด

31

100.00

7,613,000

100.00

รวม

11
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน คิดเปนรอยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
ประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลอยางยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
1
100
30,000

รวม

1

100.00

30,000

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยงาน
ดําเนินงาน

100

สํานักปลัด

100.00

12
แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประเภทครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

จํานวน คิดเปนรอยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
8
50

จํานวน
ประมาณ
(บาท)
121,100

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
28.71

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1

6.25

3,000

0.71

ครุภัณฑโฆณาและเผยแพร

1

6.25

26,200

6.21

ครุภัณฑสํารวจ

1

6.25

130,000

30.82

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

4

25

123,000

29.16

ครุภัณฑอื่น

1
16

6.25
100.00

18,500
421,800

4.39
100.00

รวม

หนวยงาน
ดําเนินงาน
สํานักปลัด

13
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานการทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชมภูพานเหนือ (คา
จัดการเรียนการสอน)
2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชมภูพานเหนือ
(คาอาหารกลางวัน)
3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานตอน (คาจัดการเรียน
การสอน)

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภูพาน
เหนือ คาจัดการเรียนการสอน

32,300

ศพด.บาน สป.งาน
ชมภูพานเหนือ การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภูพาน
เหนือ คาอาหารกลางวัน

93,100

ศพด.บาน
สป.งาน
ชมภูพานเหนือ การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตอน คาจัดการ
เรียนการสอน

68,000

ศพด.บานตอน สป.งาน
การศึกษา

14
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานตอน (คาอาหาร
กลางวัน)
5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานภูพานทอง (คาจัดการ
เรียนการสอน)
6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานภูพานทอง (คาอาหาร
กลางวัน)
7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสรางแกว (คาจัดการ
เรียนการสอน)
8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสรางแกว (คาอาหาร
กลางวัน)

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตอน
คาอาหารกลางวัน

196,000 ศพด.บานตอน สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานภูพานทอง คา
จัดการเรียนการสอน

47,600

ศพด.บานภู
พานทอง

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภูพาน
ทอง คาอาหารกลางวัน

137,200 ศพด.บานภู
พานทอง

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว คา
จัดการเรียนการสอน

32,300

ศพด.บาน
สรางแกว

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว
คาอาหารกลางวัน

93,100

ศพด.บาน
สรางแกว

สป.งาน
การศึกษา

15
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสรางคอ (คาจัดการ
เรียนการสอน)
10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสรางคอ (คาอาหาร
กลางวัน)
11 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสะพานสาม (คาจัดการ
เรียนการสอน)
12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสะพานสาม
(คาอาหารกลางวัน)
13 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี (คาจัดการเรียน
การสอน)

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางคอ คา
จัดการเรียนการสอน

59,500

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางคอ
คาอาหารกลางวัน

171,500 ศพด.
บานสรางคอ

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะพานสาม
คาจัดการเรียนการสอน

47,600

ศพด.
บานสะพาน
สาม

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะพานสาม
คาอาหารกลางวัน

137,200 ศพด.
บานสะพาน
สาม

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี คา
จัดการเรียนการสอน

54,400

สป.งาน
การศึกษา

ศพด. บาน
สรางคอ

ศพด.
วัดโพธิ์ศรี

สป.งาน
การศึกษา

16
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี (คาอาหาร
กลางวัน)
15 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานชมภูพานเหนือ (คาหนังสือ
เรียน/คาอุปกรณการเรียน/คา
เครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาขอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
คาอาหารกลางวัน

156,800 ศพด.
วัดโพธิ์ศรี

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภูพานเหนือ

21,470

ศูนยพัฒนา
สป.งาน
เด็กเล็กบาน การศึกษา
ชมภูพานเหนือ

45,200

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ตอน

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
เล็กบานตอน (คาหนังสือเรียน/คา ศูนยพฒั นาเด็กเล็กบานตอน
อุปกรณการเรียน/คาเครื่องแบบ
นักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สป.งาน
การศึกษา

สป.งาน
การศึกษา

17
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานภูพานทอง (คาหนังสือ
เรียน/คาอุปกรณการเรียน/คา
เครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)
18 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานสรางแกว (คาหนังสือ
เรียน/คาอุปกรณการเรียน/คา
เครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)
19 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานสรางคอ (คาหนังสือเรียน/
คาอุปกรณการเรียน/คา
เครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานภูพานทอง

31,640

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ภูพานทอง

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว

21,470

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
สรางแกว

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางคอ

39,550

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
สรางคอ

สป.งาน
การศึกษา

รายละเอียดโครงการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ 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
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะพานสาม

31,640

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
สะพานสาม

สป.งาน
การศึกษา

เบิกหักผลักสงเขาบัญชีจายเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี

36,160

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัด
โพธิ์ศ

สป.งาน
การศึกษา

22 การพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก จายเปนคาใชจายในการพัฒนาครู
ผูด ูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลสรางคอ
ตําบล

30,000

สํานักปลัด

สป.งาน
การศึกษา

23 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สรางแกว

36,408

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานสะพานสาม (คาหนังสือ
เรียน/คาอุปกรณการเรียน/คา
เครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)
21 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์ศรี (คาหนังสือเรียน/คา
อุปกรณการเรียน/คาเครื่องแบบ
นักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

รายละเอียดโครงการ

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)

ศพด.บาน
สรางแกว

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สป.งาน
การศึกษา

19
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

24 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์
ศรี
25 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชมภูพานเหนือ
26 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สรางคอ
27 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตอน

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

61,319

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

36,408

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

67,067

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

76,648

28 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สะพานสาม
29 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานภู
พานทอง

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

53,654

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

53,640

สถานที่
ดําเนินการ

ศพด.วัดโพธิ์
ศรี
ศพด.บาน
ชมภูพาน
เหนือ
ศพด.บาน
สรางคอ
ศพด.บาน
ตอน
ศพด.บาน
สะพานสาม
ศพด.บานภู
พานทอง

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สป.งาน
การศึกษา
สป.งาน
การศึกษา
สป.งาน
การศึกษา
สป.งาน
การศึกษา
สป.งาน
การศึกษา
สป.งาน
การศึกษา

20
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาป
ที่ 6โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารง
วิทย
31 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาป
ที่ 6โรงเรียนบานสรางแกวราษฎร
พัฒนา
32 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาป
ที่ 6โรงเรียนชุมชนบานสราง
คอ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

264,436 โรงเรียนบาน สป. งาน
ตอนราษฎร การศึกษา
ดํารงวิทย

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

139,883 โรงเรียนบาน สป. งาน
สรางแกว
การศึกษา
ราษฎรพัฒนา

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

590,190 โรงเรียน
ชุมชนบาน
สราง
คอ

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
33 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาป (นม)
ที่ 6 โรงเรียนบานสะพาน
สาม

สป. งาน
การศึกษา

187,788 โรงเรียนบาน สป. งาน
สะพาน
การศึกษา
สาม

21
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
34 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาป (นม)
ที่ 6โรงเรียนบานใหมพัฒนา

141,799 โรงเรียนบาน สป. งาน
ใหมพัฒนา การศึกษา

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)

724,000 โรงเรียนบาน สป. งาน
ชมภู
การศึกษา
พาน

จายเปนเงิดอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

552,000 โรงเรียนบาน สป. งาน
ตอนราษฎร การศึกษา
ดํารงวิทย

35 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนบานชมภู
พาน
36 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนบานตอนราษฎร
ดํารงวิทย
37 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนบานสรางแกว
ราษฎรพัฒนา
38 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนชุมชนบานสราง
คอ

จายเปนเงิดอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

จายเปนเงิดอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

292,000 โรงเรียนบาน
สรางแกว
ราษฎร
พัฒนา
1,232,000 โรงเรียน
ชุมชนบาน
สรางคอ

สป. งาน
การศึกษา

สป. งาน
การศึกษา

22
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ จายเปนเงิดอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนบานสะพานสาม

392,000 โรงเรียนบาน สป. งาน
สะพานสาม การศึกษา

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ จายเปนเงิดอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนบานใหมพัฒนา

296,000 โรงเรียนบาน สป. งาน
ใหมพัฒนา การศึกษา

จายเปนเงิดอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

724,000 โรงเรียนบาน สป. งาน
ชมภูพาน
การศึกษา

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนบานชมภูพาน

23
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

จางเหมายานพาหนะรับ – สง
1 จางเหมายานพาหนะรับ – สง
สงเคราะหแกเด็กที่ยากจนและขาด สงเคราะหแกเด็กที่ยากจนและขาด
โอกาสทางการศึกษา
โอกาสทางการศึกษา

432,000

ตําบล
สรางคอ

2 โครงการสืบสานงานประเพณีวัน อบรมใหความรูดานสุขภาพ กิจกรรม
การรดน้ํา กิจกรรมอื่นๆ
สงกรานตรดน้ําขอพรผูสูงอายุ
ตําบลสรางคอ
3 จางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จางเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอย

40,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานักปลัด
งาน
การศึกษา

ทต.สรางคอ สํานักปลัด
งาน พช.

240,000

ตําบล
สรางคอ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดกิจกรรมการแขงขันกฬา

150,000

ทต.สรางคอ สํานักปลัด
งาน
การศึกษา

60,000

ทต.สรางคอ สํานักปลัด
งาน
การศึกษา

จํานวน 4 คน จํานวน 12 เดือน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพ
ติด

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาเด็กในดาน
ตางๆ

24
แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
บาท

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สป.งาน
พัฒนา
ชุมชน
สป.งาน
พัฒนา
ชุมชน
สป.งาน
พัฒนา
ชุมชน

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จายเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ จํานวน 12
เดือน แบบขั้นบรรได

10,878,000

ตําบล
สรางคอ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

จายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ จํานวน 12 เดือน รายละ
800 บาท

4,416,000

ตําบล
สรางคอ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

จายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อ
เอดสในเขตพื้นที่เทศบาลสรางคอ
จํานวน 12 เดือน รายละ 500 บาท

60,000

ตําบล
สรางคอ

25
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดการเตรียมการงาน
รัฐพิธีรับเสด็จ และเฉลิมพระ
เกียรติ
2 โครงการสืบสานประเพณีของดี
อําเภอภูพาน

3 โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีแขงขันเรือยาว

รายละเอียด

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

โครงการ

บาท

ดําเนินการ

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

จัดซื้อวัสดุเตรียมตกแตง
ประดับสถานที่รับเสด็จ

150,000

ตําบล
สรางคอ

สํานักปลัด

จัดจิกกรรมสืบสาน
ประเพณีของดีภูพาน การ
แข็งขันประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

50,000

ตําบล
สรางคอ

สํานักปลัด
งานเกษตร

40,000

ตําบล สํานัก
สรางคอ ปลัด งาน
การศึกษา

26
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการกิจกรรม

รายละเอียด

งบประมาณ

โครงการ

บาท
20,000

1 โครงการสงเสริมการฝกอาชีพ

ฝกอบรมใหความรูอาชีพตางๆ

2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขเสริม
ไอโอดีน

ฝกอบรมใหความรูการเลี้ยงไกไข
เสริมไอโอดีน

20,000

3 โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว

ฝกอบรมใหความรูอาชีพการ
เลี้ยงสัตว

20,000

สถานที่

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.สรางคอ สป. งาน
พัฒนา
ชุมชน
ทต.สรางคอ สป. งาน
พัฒนา
ชุมชน
ทต.สรางคอ สป. งาน
พัฒนา
ชุมชน

27
แผนงานสาธารณาสุข
ที่

โครงการกิจกรรม

1 คาสํารวจขอมูล และบันทึกขึ้น

ทะเบียนสุนัข และแมว
2 คาธรรมเนียมในการเชาที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

รายละเอียด

งบประมาณ

โครงการ

บาท
14,100

จางสํารวจขอมูล และบันทึกขึ้น
ทะเบียนสุนัข และแมว
คาธรรมเนียมในการเชาที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอย

150,000

สถานที่

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.สรางคอ สํานักปลัด
งานเกษตร

ตําบลโนน
หอม

สํานัก
ปลัด

28
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความั่นคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความั่นคง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความั่นคง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ
บาท
1 เลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1 คน 400,000
และสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน
เทศบาลตําบลสรางคอ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดู
งานบุคลากรเทศบาลตําบลสรางคอ
3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ อบรมให
ความรูเรื่องการจัดเก็บภาษีทองถิ่นและ
ใหบริการรับชําระภาษี ประจําป

จัดอบรม ศึกษาดูงานคณะผูบริหาร
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูนํา
ชุมชน
อบรมใหความรูเรื่องการจัดเก็บภาษี
ทองถิ่นและใหบริการรับชําระภาษี
ประจําป

สถานที่
ดําเนินการ

ตําบล
สรางคอ

หนวย

ตําบล
สรางคอ

พ.ศ. 2562

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

50,000 ทต.สรางคอ สํานักปลัด
20,000

พ.ศ. 2561

กองคลัง

29
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ
1 คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย จายเปนคาใชจายเงินที่มอบใหแก
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ อาสาสมัครเพื่อเปนคาปวยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

บาท

ดําเนินการ

80,000

ตําบล
สรางคอ

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
งาน
ปองกันฯ

2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไฟปา
และหมอกควัน

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟาปาและ
หมอกควัน ใหความรู และจัดทําแนว
ปองกันไฟปา

30,000

ตําบล
สรางคอ

สํานักปลัด
งาน
ปองกันฯ

3 โครงการสงเสริมสรางองคความรูดาน
การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

อบรมใหความรูดานการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

ตําบล
สรางคอ

สํานักปลัด
งาน
ปองกันฯ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

30
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จางเหมาบริการทีมกูชีพหนวยแพทย
ฉุกเฉินบริการ รับ-สง ผูปวยฉุกเฉินไป
โรงพยาบาล

รายละเอียด

งบประมาณ

สถานที่

โครงการ

บาท

ดําเนินการ

จางเหมาบริการทีมกูชีพหนวย
แพทยฉุกเฉินบริการ รับ-สง
ผูปวยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล

2 โครงการฝกทบทวนฟนฟูกูชีพตําบลสราง ฝกทบทวนฟนฟูบุคลากรกูชีพ
คอ
ตําบลสรางคอ

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุงลาย สารเคมี
ชุบมุงปองกันและกําจัดยุง และ
สารเคมีอื่นๆ

4 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน ขับเคลื่อน
ดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวนไมนอยกวา 3
โครงการ หมูบานละ 20,000.บาท จํานวน 23 หมูบาน

หนวย

สํานัก
ปลัด
งาน
ปองกันฯ
20,000 ทต.สรางคอ สํานัก
ปลัด
งาน
ปองกันฯ
150,000 ทต.สรางคอ สํานัก
ปลัด งาน
พช.

.

พ.ศ. 2562

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

250,000 ทต.สรางคอ

460,000 ทต.สรางคอ

พ.ศ. 2561

สํานัก
ปลัด

31
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

งบประมาณ

สถานที่

โครงการ

บาท

ดําเนินการ

1 โครงการรณรงคตอตานการทุรจิตร
คอรัปชั่น
2 โครงการจัดประชุมประชาคม ประชา
พิจารณ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

อบรมใหความรู การจัดกิจกรรม

4 โครงการฝกอบรมปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย

อบรมใหความรูการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

อบรมใหความรู จัดทํา/ทบทวน/
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาล
ตําบลสรางคอ
3 โครงการบูรณาการปองกันแกไขปญหายา อบรมใหความรูปองกันแกไข
เสพติด การทุจริตคอรัปชั่น (โตไปไมติด ปญหายาเสพติด การทุจริต
ใหญไปไมโกง)
คอรัปชั่น

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

5,000 ตําบลสรางคอ สํานัก
ปลัด
30,000 ทต.สรางคอ สํานัก
ปลัด
งาน
นโยบาย
20,000 ทต.สรางคอ สํานัก
ปลัด
งาน
ปองกันฯ
30,000 ทต.สรางคอ สํานัก
ปลัด
งาน
ปองกันฯ

32
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการสงเสริมความปรองดอง
สมานฉันท และประชาธิปไตย

รายละเอียด

งบประมาณ

สถานที่

โครงการ

บาท

ดําเนินการ

อบรมใหความรูพรอมสรางความ
ปรองดองสมานฉันท และ
ประชาธิปไตย ในชุมชน

5,000

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ทต.สรางคอ สํานัก
ปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

งบประมาณ

โครงการ
บาท
ตอเติมปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ทําการ ตอเติมปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ทํา 500,000
เทศบาลตําบลสรางคอ หมายเลขครุภัณฑ การเทศบาลตําบลสรางคอ หมายเลข
ครุภัณฑ 005-54-0003) ขนาด
005-54-0003
กวาง 6.0 เมตร. ยาว 6.0 เมตร.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลสรางคอที่กําหนด

ปรับปรุงตอเติมอาคารกูชีพเดิมเปนหอง
กองชาง

ปรับปรุงตอเติมอาคารกูชีพเดิมเปน 250,000
หองกองชาง ขนาด กวาง 7.0 เมตร.
ยาว 8.0 เมตร. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลสรางคอที่
กําหนด

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ทต.สรางคอ กองชาง

ทต.สรางคอ กองชาง

33
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการกอสรางถนนคสล.บานโนน
สําราญ หมู 19 ซองสองสันต

รายละเอียด
โครงการ
ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ที่ 0+141 ผิว คสล. หนา 0.15
เมตร กวาง 4.00 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล. 564 ตรม. ไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

งบประมาณ

สถานที่

บาท

ดําเนินการ

320,000 บานโนน
สําราญ หมู
19 ตําบล
สรางคอ

หนวย

กองชาง

499,000 บานดอน
กองชาง
แคน ม.11
ตําบลสรางคอ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ม.13 จากแยกสะพานสาม-คุมบุงบักตู ที่ 0+220 ผิว คสล. หนา 0.15

493,000 บานสะพาน กองชาง
สาม ม.13
ตําบลสรางคอ

เมตร กวาง 4.00 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล. 880 ตรม. ไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2562

ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ม.11 สายหนาวัดบูรพาราม-ลงน้ําพุง ที่ 0+220 ผิว คสล.หนา 0.15
เมตร กวาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่
คสล. 880 ตรม. ไหลทางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2561

34
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

โครงการ
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ที่ 0+220 ผิว คสล. หนา 0.15
ม.20 ซอยคุมไรสมพงศ
เมตร กวาง 4.00 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล. 880 ตรม.ไหลทางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง
กม.ที่ 0+219 ผิว คสล. หนา
ม.22 ซอย 5

0.15 เมตร กวาง 4.00
เมตร หรือพื้นที่ คสล. 560
ตรม. ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50
เมตร

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนบานสรางแกว จาก
บานนายสุวรรณ บุญคุณ- บานดาบบุญ
แสน บานสรางแกว หมู 5

ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ที่ 0+220 ผิว คสล.หนา 0.15
เมตร กวาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่
คสล. 880 ตรม.ไหลทางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร

งบประมาณ

สถานที่

บาท

ดําเนินการ

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

493,000 บานโพธิ์ชัย กองชาง
พัฒนา ม.20
ตําบลสราง
คอ
489,000 บานชมภู
กองชาง
พาน ม.22
ตําบลสรางคอ

499,000 บานสราง
กองชาง
แกว หมู 5
ตําบลสรางคอ

35
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปเมรุ หมู 2 บานสรางคอ

รายละเอียด
โครงการ
ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ที่ 0+220 ผิว คสล. หนา 0.15
เมตร กวาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่
คสล. 880 ตรม.ไหลทางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร

งบประมาณ

สถานที่

บาท

ดําเนินการ

หนวย

พ.ศ. 2562

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

493,000 บานสรางคอ กองชาง
หมู 2
ตําบลสรางคอ

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต
จากทางเขาบานอุดทรัพย ม.21 ถึงสาม
แยกบานตอน ม.3

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
498,000 บานตอน ม.3 กองชาง
ยาว 330.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือ พื้นที่ ปูแอสฟลทติกคอนก
รีต ไมนอยกวา 1,320.00 ตาราง
เมตร

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต
หมูที่ 20 ถึงบานโนนสวนปา หมูที่ 18

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
498,000 บานโพธิ์ชัย
ยาว 330.00 เมตร หนา 0.04
พัฒนา หมูที่
เมตร หรือ พื้นที่ ปูแอสฟลทติกคอนก
20 บาน
รีต ไมนอยกวา 1,320.00 ตาราง
โนนสวนปา
เมตร

หมูที่ 18
ตําบลสรางคอ

พ.ศ. 2561

กองชาง

36
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต
หมูที่ 8

รายละเอียด
โครงการ
ขนาดผิวการจราจรกวาง 4.00
เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือพื้นที่ ปูแอสฟลทติกคอนก
รีตไมนอยกวา 1,320 ตร.ม.

งบประมาณ

สถานที่

บาท

ดําเนินการ

498,000 บานโนนหัว
ชาง หมูที่ 8
ตําบลสราง
คอ

หนวย

กองชาง

498,000 บานนายอ
กองชาง
หมูที่ 4
ตําบลสรางคอ

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบานไทรทอง ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ที่ 0+281 ผิวลุกรัง หนาเฉลี่ย
หมูที่ 17

82,000 บานไทรทอง กองชาง
หมูที่ 17
ตําบลสรางคอ

0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 6.00
เมตร หรือปริมาณลูกรังไมนอยวา
405 ลบ.ม. และปริมาณพื้นที่ปรับ
เกลี่ยแตงเรียบไมนอยกวา
1,686 ตร.ม.

พ.ศ. 2562

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

ขนาดผิวการจราจรกวาง 4.00
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต หมู เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือพื้นที่ ปูแอสฟลทติกคอนก
ที่ 4
รีตไมนอยกวา 1,320 ตร.ม.

พ.ศ. 2561

37
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

โครงการ
13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบานสรางคอ ระยะทางจาก กม.0+000 ถึง กม.
ที่ 0+800 ลงลูกรังเสริมผิวลุกรัง
หมูที่ 12
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กวางเฉลี่ย
5.00 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม
นอยวา 640 ลบ.ม

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
ชมภูพานเหนือ หมูที่ 16 ซอยวัดเทพ
นิมิตร

งบประมาณ

สถานที่

บาท

ดําเนินการ

หนวย

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

131,000 บานสรางคอ กองชาง
หมูที่ 12
ตําบลสรางคอ

ปกเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จํานวน
206,000 บานชมภู
กองชาง
2 ตน ปกเสา คอร. ขนาด 8 เมตร
พานเหนือ
จํานวน 25 ตน พาดสายอลูมิเนียม
หมูที่ 16
หุมฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จํานวน
ตําบลสรางคอ
2 สาย ระยะ 860 เมตร ติดตั้งชุดยึด
โยงแรงต่ํา จํานวน 4 ชุด

38
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลอยางยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการกิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ

1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
โอกาสวันสําคัญตางๆ
เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญตางๆ

งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30,000

ตําบล สํานักปลัด
สรางคอ งานเกษตร

39
แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนงาน

1 จัดซื้อชุดโตะรับรองโซฟา

1) โครงสรางทําจากไม หรือดีกวา แผนงาน
2) นั่งไดไมนอยกวา 3 ที่นั่ง
บริหารทัว่ ไป
จํานวน 1 ตัว 3) นั่งไดไมนอย
กวา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว 4)
เสริมฟองน้ํา 3) หุมหนัง
สังเคราะห หรือผากํามะหยี่ หรือ
ดีกวา 5) โตะกลาง แบบกระจก

2 จัดซื้อตูแบบเตี้ยโลง

1) ชนิดทําจากไม หรือดีกวา 2)
กวางไมนอยกวา 800 มม. 3)
ยาวไมนอยกวา 400 มม. 4) สูง
ไมนอยกวา 810 มม
1) ชนิดทําจากไม หรือดีกวา 2)
ขนาดไมนอยกวา 80 X 40 X
180 ซม. 3) บานประตูกระจก
สามารถล็อคกุญแจได ทั้งบนทั้ง
ลาง 4) ขาเหล็กลอย
1) แบบชั้นโลงวางเอกสาร 2)
จํานวนชั้นไมนอยกวา 4 ชั้น 3)
ขนาด 80(กวาง) x 40(ลึก) x
160(สูง) ซ.ม. 4) ชนิดทําจากไม
หรือดีกวา

3 ตูชั้นเก็บเอกสาร ชนิดไม

4 ตูเก็บเอกสาร

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
10,000
ทต.
สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

แผนงาน
บริหารทั่วไป

3,500

ทต.
สรางคอ

สํานักปลัด

แผนงาน
บริหารทั่วไป

3,500

ทต.
สรางคอ

สํานักปลัด

แผนงาน
การศึกษา

3,500

ทต.
สรางคอ

สํานักปลัด

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40
ที่

ครุภัณฑ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
5,100
ทต.
สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนงาน

5 เกาอี้นั่งทํางาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน 1) แบบชนิด
พนักพิงสปริงเอนได ปรับระดับ
ได 2) ขนาด 580x900 มม.

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

6 เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 บีทียู

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา
12,000. บีทียู 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่
รวมคาติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเปน
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน 5)
เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา
28,000 บีทียู 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่
รวมคาติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเปน
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน 5)
เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผนชั้นปรับระดับ
3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

51,000

ทต.
สรางคอ

กองชาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

28,000

ทต.
สรางคอ

กองชาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

16,500

ทต.
สรางคอ

กองชาง

7 เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
28,000 บีทียู

8 ตูเหล็ก แบบ 2 บาบ

กองชาง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ที่

ครุภัณฑ

1 พัดลมเพดาน

รายละเอียดของครุภัณฑ
1. ขนาดใบพัดเหล็กเคลือบไม
นอยกวา 56 นิ้ว 2. ใบพัด
แบบไมนอยกวา 5 ใบพัด 3.
ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอรมี
อุณหภูมิสูงเกิน 4. ตัดไฟ
อัตโนมัติเมื่อไฟฟาลัดวงจร 5.
มอเตอรแบบปด ปองกันฝุน
ละออง และสิ่งปลกปลอม
6. รับประกัน มอเตอร 3 ป
7. รับประกัน อะไหลภายใน
เครื่อง 1 ป 8. ไดรับ
มาตราฐาน มอก.

แผนงาน
แผนงาน
การศึกษา

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
3,000
ศพด.บาน
ชมภูพาน
เหนือ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ที่

ครุภัณฑ

1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED
TV)

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนงาน

1) ระดับความละเอียด เปน
ความละเอียดของจอภาพ
1920 x 1080 พิกเซล 2)
ขนาดที่กําหนดเปนขนาด
จอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว 3) แสดง
ภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED
Backlight 4) ชองตอ HDMI
ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ
เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง 5) ชองตอ USB ไม
นอยกวา 1 ชองสัญญาณ
รองรับไฟล ภาพเพลง และ
ภาพยนตร 6) มีตัวรับสัญญาณ
Digital ในตัว

แผนงาน
การศึกษา

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ สถานที่
หนวยงาน
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26,200
ศพด.บาน สํานักปลัด
ชมภูพาน
เหนือ/บาน
สะพานสาม

43
ประเภทครุภัณฑสํารวจ
ที่

ครุภัณฑ

1 กลองวัดมุม แบบ
อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนงาน

1) อานคามุมไดละเอียด 5
พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )
(1) กลองเล็งเปนระบบเห็น
ภาพตั้งตรง (2) กําลังขยาย
30 เทา (3) ขนาด
เสนผาศูนยกลางเลนสปากกลอง
ไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร (4)
ขนาดความกวางของภาพที่เห็น
ในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา2.30 เมตร หรือ 1 องศา
20 ลิปดา (5) ระยะมองเห็น
ภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
(6) คาตัวคูณคงที่ 100 (7)
คาตัวบวกคงที่ 0 (8) ระบบ
อัตโนมัติโดยใช
Compensator มีชวงการทา
งาน + / -3 ลิปดา (9) เปน
กลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดง
หนวยวัดเปน องศา ลิปดา
พิลิปดาเปนตัวเลขอานไดบน
จอ LCD (Liquid Crystal
Display) ทั้ง 2 หนาของตัว
กลอง (10) แสดงคามุมที่วัดได
ละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
130,000 ทต.สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ประเภทครุภัณคอมพิวเตอร
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนงาน

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย แผนงานบริหาร
กวา 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1
ทั่วไป
หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ ในกรณีที่มีหนวย
ความจา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0
GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก
(Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 8 แกน หรือ
ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache
Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8
GBมีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 120 GB จานวน 1 หนวยมี
จอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
21,000
ทต.
สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ประเภทครุภัณคอมพิวเตอร
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

2 เครื่องคอมพิวเตอร All In มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
ยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย
One สาหรับงานประมวลผล นมีคอวามเร็
วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.4 GHz จานวน 1 หนวย
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB
มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจา
แยกจากหนวยความจาหลักขนาดไม
นอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB

แผนงาน
แผนงานบริหาร
ทั่วไป

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
23,000
ทต.
สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ที่

ครุภัณฑ

3 เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร หรือชนิด
LED สี

4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2

รายละเอียดของครุภัณฑ
เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
600x600 dpi
มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา
22 หนาตอนาที (ppm)
มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22
หนาตอนาที (ppm)
มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 192 MB
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา
และ สี) ไดมีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dมีความเร็วในการพิมพราง
ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที ( สามารถพิมพ
เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง

แผนงาน
แผนงานบริหาร
ทั่วไป

แผนงานบริหาร
ทั่วไป

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
34,000
ทต.
สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

45,000

สํานักปลัด

ทต.
สรางคอ

สํานักปลัด

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ประเภทครุภัณฑอ่นื
ที่

ครุภัณฑ

1 ปมน้ําบาดาล (ซัมเมอรส)

รายละเอียดของครุภัณฑ
1. มีขนาดแรงมาไมนอย
กวา 1.5 แรงมา 2. มี
ใบพัดไมนอยกวา 8
ใบพัด 3. ทอสงน้ําขนาด
ไมนอยกวา 1 1/4 นิ้ว
4. มีสายไฟฟาและกลอง
ควบคุม

แผนงาน
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
18,500
ทต.
สรางคอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

