
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาสมมนาคุณการปฏิบัติงาน 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

อันเปนประโยชนแกองคกร ของบุคคลภายนอกที่ชวยเหลือเทศบาล

ปกครองสวนทองถิ่น ในการสอบคัดเลือก สอบแขงขัน

การคัดเลือก ทั้งการสอบขอเขียนและ   

ทดสอบภาคปฏิบัติของพนักงานเทศบาล

และลูกจาง รวมทั้งเพื่อเปนคาตอบแทน

ในการตรวจผลงานของคณะกรรมการ  

ประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล

และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของในการสอบ

กรณีที่เทศบาลดําเนินการเอง   

2 คาเบี้ยประชุม เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

สามัญประจําเทศบาลและคณะกรรมการ

ฝายตาง ๆ แตละชุดที่สภาแตงตั้ง

3 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรณีที่มีคําสั่ง 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

นอกเวลาราชการ หรือหนังสือสั่งการใหพนักงานหรือลูกจาง  

ของเทศบาลมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 คาเชาบาน เพื่อจายเปนคาเชาบาน 78,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น  

ของเทศบาลทุกสํานัก/กอง  

5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

พนักงานเทศบาลหรือลูกจางประจํา  

ผูมีสิทธิ

6 รายจายเพื่อใหไดมา เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 120,000       ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ซึ่งบริการ เชนคาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาจางเหมา

แรงงาน หรือคาบริการอื่นๆ

แบบ ผด.02

บีญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

7 รายจายเกี่ยวกับการรับรอง  - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ 30,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

และพิธีการ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน

เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน

 - คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น

หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการ

8 คาชดใชความเสียหายหรือ เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือ 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

หรือสินไหมทดแทน สินไหมทดแทนทดแทน กรณีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล หรือลูกจาง

9 คาใชจายโครงการเพิ่ม เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมโครงการ 100,000       

ประสิทธิภาพคณะผูบริหาร และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

สมาชิกสภา พนักงาน ในการพัฒนาความรูความสามารถของ

เทศบาล ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจํา ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



  

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 การจัดงานวัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 1,000          ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหามหาราชินี

11 การจัดงานวัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 1,000          ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

5 ธันวามหาราช

12 การจัดงานวันทองถิ่นไทย เพื่อจายเปนคาจัดงานวันเทศบาลและ 10,000        ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

วันทองถิ่นไทย

13 โครงการจัดทําแผน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผน 10,000        ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

พัฒนาเทศบาล พัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวมในการ

จัดทําแผน 4 ป (2561-2564)   

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

14 การจัดงานวันปยะมหาราช เพื่อเปนคาจายในการจัดทําพวงมาลา 1,000          ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

ในวันปยะมหาราชและที่จําเปนเกี่ยวของ

กับการจัดงาน

15 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทาง 100,000       ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

ไปราชการ ไปราชการของผูบริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานสวนทองถิ่น

ลูกจางของเทศบาล

16 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก 76,000        ทต. พรรณานิคม  สํานักปลัด

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ สภาทองถิ่นหรือผูบริหาร ไดแก

ผูบริหาร  -คาตอบแทนประธาน กกต.

 -คาตอบแทน กกต.ทองถิ่น

 - คาตอบแทน ผอ.กกต

 -คาตอบแทนนายอําเภอ

 -คาตอบแทน ผอ.ประจําหนวยเลือกตั้ง

 - คาตอบแทนกรรมการประจําหนวย

 - คาตอบแทน รปภ. ประจําที่เลือกตั้ง

 -คาตอบแทนวิทยากร

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

17 โครงการน้ํา รักปา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพันธุ 10,000        ทต. พรรณานิคม สํานักปลัด

รักษาแผนดิน กลาไม ไมผล ไมยืนตน และวัสดุอื่นที่

จําเปนที่ตองใชในโครงการ

18 โครงการอนุรักษพันธุพืช เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู 10,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราช เกี่ยวกับการอนุรักษพืชสมุนไพร

ดํารสมเด็จพระเทพรัตน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกขอ

ราชสุดาสยามบรมราช กับการฝกอบรม

กุมารี

19 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 70,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  เชน  คาซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร, ครุภัณฑตางๆและ

ทรัพยสินอื่น ๆ

20 วัสดสํานักงาน จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ  50,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ไมบรรทัด เปนตนที่ใชในสํานักงาน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

21 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทช เปนตน

22 วัสดุงานบานงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน 20,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหองน้ํา ไมกวาด  

ไมถูพื้น เปนตน

23 วัสดุกอสราง จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน คาจัดซื้อปูน ทราย 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ทอน้ําปะปาและอุปกรณ สี ไมตาง ๆ

จอบเสียม ฯลฯ

24 คาวัสดุกอสราง เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน 100,000       ทต.พรรณานิคม กองชาง

คาจัดซื้อปูน ทราย ทอน้ําประปา 

และอุปกรณ สี ไมตางๆ จอบเสียม ฯลฯ

25 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 20,000        ทต.พรรณานิคม กองชาง

ยางนอก ยางใน สายไมค หมอแบตเตอรี่

ฟลมกรองแสง หมอน้ํา ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

26 วัสดุน้ํามันเชื้อพเพลิงและ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

หลอลื่น และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน

เบนซิล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

27 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ 10,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

เผยแพร เชน ไมอัด พูกัน สี ฟลม คาลาง

อัดภาพและอื่น ๆ ฯลฯ

28 คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 40,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

คอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติ

งานในสํานักปลัด เชน หมึกพิมพ 

สําหรับคอมพิวเตอรแผนซีดีหรือ

จานบันทึกขอมูล  แปนพิมพ

หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเชื่อม

สัญญาณคอมพิวเตอร 

29 อุดหนุนโครงการจัดตัง เพือใชเปนสถานทีรวบรวม เผยแพร 15,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารของสวนราชการ

อําเภอพรรณานิคม 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน ทองถิ่น เพื่อจายเปนคาตอบแทน 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

อันเปนประโยนแกองคกร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

ปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจการจาง ชางผู

  ควบคุมงาน ซึ่งชวยปฏิบัติหนาที่

ในการจัดซื้อจัดจางใหแกเทศบาล 

สําหรับการจัดหาพัสดุของหนวย

งานตางๆ ยกเวนกองการศึกษา

และคาตอบแทนอื่นๆ สําหรับผู

ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

 ใหเบิกจายได

2 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแก 10,000        

นอกเวลาราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจาง

ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการปกติของกองคลังตามที่ผุบริหาร   

ทองถิ่นเห็นสมควรตามหลักเกณฑ

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 



 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 คาเชาบาน เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก 143,400       ทต.พรรณานิคม กองคลัง

พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ในสังกัด

กองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว 

12 เดือน

 

4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคาเลา 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

เรียนบุตรพนักงานเทศบาลหรือ

ลูกจางประจําที่มีสิทธิ์ไดรับ 

5 รายจายเพื่อใหไดมา เพื่อจายเปนคาใชจายในลักษณะที่ 315,000       ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ซึ่งบริการ เกี่ยวของ จางเหมาบริการ เชน 

คาจางถายเอกสารแบบแปลน

เอกสารสอบราคา และถายเอกสาร

งานที่เกี่ยวกับสวนการคลัง  คารับ

วารสารรายเดือน คาจางเหมาให  

บุคคลทําการอยางหนึ่งอยางใดให

เทศบาล เปนตน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

6 รายจายเกี่ยวกับคารับรอง เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหาร 5,000          ทต.พรรณานิคม กองคลัง

และพิธีการ วางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ  

เพื่อรับรองตอนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน  

เยี่ยมชม  ทัศนศึกษา ดูงานและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมตอนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล

7 คาใชจายในการเดินทางไป เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ราชการ ราชการในราชอาณาจักรและนอก 

ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเดินทาง  

คาพาหนะ คาเชา ที่พัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบินและคาใชจายอื่น

ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการตาม

ระเบียบที่กําหนดไว ใหแกพนักงาน

เทศบาล หรือลูกจางในสังกัดกองคลัง

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

8  คาเชาตลาดสดเทศบาล คาเชาตลาดสดเทศบาลตําบล 38,600        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

พรรณานิคม กับ ธนารักษจังหวัด

สกลนครเพื่อเปนคาใชจายคาเชา

ตลาดสดเทศบาลตําบลพรรณานิคม 

 

9 โครงการจัดเก็บภาษี  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของ 10,000        ศาลาวัดวุฒาจารย กองคลัง

เคลื่อนที่ของเทศบาล เทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจาย ม.2 ต.พรรณานิคม

ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

และใหบริการชําระภาษีในชวงพัก

กลางวัน และวันหยุดราชการ 

10 โครงการจัดทําปายประชา โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

สัมพันธภาษี ภาษี  เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัด

 ทําปายผาไวนิลขนาด 2 เมตร x 1 เมตร  

จํานวน 6 ปายพรอมคาติดตั้ง (เสา

เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว) 

ในการประชาสัมพันธกําหนดการ

ชําระภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  

และภาษีโรงเรือน ใหกับประชาชนทราบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

11 คาใชจายโครงการปรับปรุง คาใชจายโครงการปรับปรุงขอมูล 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ขอมูลแผนที่ภาษีและ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ทะเบียนทรัพยสิน  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับ

ปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

บุคลากรเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลพรรณานิคม หลักสูตร 

พรรณานิคม "การพัฒนาศักยภาพดานงบประมาณ

 ดานการเงินและบัญชี ดานงานพัสดุ

และดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาล

ตําบลพรรณานิคมดวยระบบคอมพิวเตอร

( E - LAAS) ประจําปงบประมาณ 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

13 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี  เพื่อ 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

จายเปนคาแจงและติดตามทวงถาม

ผูมีหนาที่ตองชําระภาษีตามระยะ

เวลาที่กําหนด  เชน คากระดาษ  

คาถายเอกสาร คาอากรไปรษณีย  

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

14 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ทรัพยสิน ทรัพยสินซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบ

ของกองคลัง ไดแก คอมพิวเตอร

กลองถายรูป รถจักรยานยนต

15 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง

 เชน กระดาษ ปากกา ไมบรรทัด 

ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 

เทปผา เทปใส ลวดเสียบ กระดาษ ดินสอ

สมุดนัมเบอร ยางลบ น้ํายาลบคําผิด

กระดาษไข  กาว แฟม ฯลฯ และสิ่งพิมพ

อื่น ๆเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

16 คาวัสดุยานพาหนะและ เพื่อจายเปนคาจักซื้อวัสดุยานพาหนะ 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ขนสง และขนสง เชน ยางรถจักรยานยนต

หมอแบตเตอรี่ หลอดไฟ กระจก

ติดรถ และอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช

งานของยานพาหนะซึ่งอยูในความ

รับผิดชอบของกองคลัง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

17 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามัน 15,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

เชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ เชน 

น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน

 เปนตน สําหรับรถซึ่งอยูในความ

รับผิดชอบของกองคลัง 

18 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษโปสเตอร 5,000          ทต.พรรณานิคม กองคลัง

พูกัน ฟลม คาลางอัดภาพ ฯลฯ เพื่อใช

ในการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

และกิจการอื่น ของกองคลังเทศบาล 

19 คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 50,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

คอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติ

งานในกองคลัง เชน หมึกพิมพ 

สําหรับคอมพิวเตอรแผนซีดีหรือ

จานบันทึกขอมูล  แปนพิมพ

หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเชื่อม

สัญญาณคอมพิวเตอร 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

20 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาด-ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

21 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ 9,000          ทต.พรรณานิคม กองคลัง

Multifunction Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ

ชนิด LED ขาดดํา

22 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอม 21,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

โนตบุค พิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล

และลูกจางที่ดไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน

นอกเวลาปกติ

2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ

3 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายโฆษณา 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

บริการ ปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ คาจาง

เหมากํากัดสิ่งปฏิกูลใน ศพด. และคาจาง

เหมาอื่น ๆ

4 โครงการหนูนอยฟนสวย เพื่อเปนคาใชจายในโครงการหนูนอย 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ฟนสวย เชน คาวัสดุฝก คาวิทยากร

คาอาหารวางเครื่องดื่ม ฯลฯ

5 โครงการกิจกรรมวันแม เพื่อเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรม 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วันแม เชน คาจัดสถานที่ คาจัด

นิทรรศการและคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯล

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.2  แผนงานการศึกษา



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

6 โครงการบัณฑิตนอย เพื่อเปนคาใชจายในโครงการบัณฑิตนอย 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

เชน คาชุดครุยบัณฑิตนอย วุฒิบัตร

คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครู 6,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ในสถานศึกษา ประเภท ผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็ก

คาพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

8 โครงการยายสอนหลาน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการยายสอน 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

หลาน เชน คาวัสดุฝก คาวิทยากร 

คาอหารวางและเครื่องดื่ม

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียน 86,700        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ในสถานศึกษา ประเภทคา การสอน (รายหัว) เชน วัสดุการศึกษา

จัดสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเลนเสริมพัฒนาการ ฯลฯ

(รายหัว)

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทาง 30,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ไปราชการ ไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ

คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

และจําเปนในการเดินทางไปราชการ

11 โครงการกิจกรรมวันพอ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

กิจกรรมวันพอ

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนคาใชจายอาหารกลางวัน 249,900       ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา สําหรับเด็กวัยกอนเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

(อาหารกลางวัน) เล็กเทศบาลตําบลพรรณานิคม

13 คาบํารุงรักษาซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาศอมแซม 60,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทรัพยสิน เชน คอมพิวเตอร รถยนต ฯลฯ

14 วัสดสํานักงาน เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดสํานักงาน เชน 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

กระดาษ ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด และ

สิ่งพิมพ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.2  แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

15 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาขัดซื้อวัสดุงานบาน 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

งานครัว เชน ถาดอาหาร ถังน้ํา แกวน้ํา

ชอม หมอ ทัพพี ตะหลิว กะละมัง ฯลฯ

16 อาหารเสริม (นม) จายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับ 1,959,360    ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

เด็กวัยกอนเรียน (ศพด.) จํานวน 51 คนๆ ร.ร.อนุบาลพรรณา

ละ 8 บาท/วัน รวม 260 วัน และสําหรับ นิคม

เด็กเล็ก เด็กอนุบาลเด็ก ป.1 - ป.6   

โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม จํานวน 

891 คน ๆละ 8 บาท/วัน รวม 260 วัน

17 วัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาจัดซื้วัสดุกอสราง เชน 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทอน้ําประปา กอกน้ํา อิฐ หิน ปูน 

ทราย ฯลฯ

18 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

และขนสง เชน ยางนอก ยางใน 

สายไมค หมอแบตเตอรี่ ฟลมกรองแสง

หทอน้ํา และวัสดุอื่น ๆ

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

หลอลื่น เชน น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง 

สําหรับรถที่กองการศึกษารับผิดชอบ

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

20 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพ

หรือแถบพิมพ หมึกปริ๊นเตอร คียบอรด

เมาส แรม ฮารดดิสก ฯลฯ

21 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชใน

กิจการเทศบาลตําบลพรรณานิคม

22 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ตั้งพื้น ขนาดใบพัด 22 นิ้ว ปรับแรงลได 3ระดับ

ปรับสาย ซาย-ขวา และหยุดสายไดตาม

ตองการ พรอมปรับระดับความสูงได

จํานวน 4 เครื่อง

23 จัดซื้อเครื่องซักผาฝาบน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผาแบบ 9,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

แบบ 2 ถัง 2 ถัง ขนาด 10 กิโลกรัม จํานวน 

1 เครื่อง

24 จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 275,000       ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

พัฒนการเด็ก เสริมพัฒนาการเด็ก ชุดสวนสนุกทองแดน

กอลิลา จํานวน 1 ชุด

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

25 กอสรางสวม กอสรางหองสวม ศพด. บริเวณศูนย 200,000       ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พรรณานิคม

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 ม.

สูง 3.00 เมตร

26 ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมกอสรางลาน คสล. 138,000       ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพด. พรรณานิคม ขนาดกวาง 12 เมตร

ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ

พื้นที่ คสล.รวมกันไมนอยกวา 

240 ตารางเมตร

27 เงินอุดหนุนสวนราชการ เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ 3,564,000    ร.ร.อนุบาลพรรณา กองการศึกษา

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สําหรับเด็ก นิคม

วัยกอนเรียน จํานวน 891 คน ๆ ละ

20 บาท/วัน รวม 200 วัน

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติ เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน 30,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

ราชการอันเปนประโยชน ตรวจโรคสัตว ประจําโรงฆาสัตว

แก อปท. เทศบาล จํานวน 1 อัตรา 

2 คาตอบแทนการปฏิบัติ เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงาน 5,000          ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

งานนอกเวลาราชการ หรือลูกจางของเทศบาลมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

3 คาเชาบาน เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงาน 42,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลที่มีสิทธิ จํานวน 1 อัตรา

4 เงินชวยเหลือการศึกษา เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา 20,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

บุตร บุตรใหแกผูบริหารทองถิ่นพนักงาน

เทศบาล  หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์

5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการให 15,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

บริการ บุคคลรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด

เชน จางเหมาทําความสะอาดสถานที,่ 

จางเหมาเก็บกวาดขยะมูลฝอย,จาง

เหมาดูแลรักษาโรงฆาสัตว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.3  แผนงานสาธารณสุข 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติ เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน 30,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

ราชการอันเปนประโยชน ตรวจโรคสัตว ประจําโรงฆาสัตว

แก อปท. เทศบาล จํานวน 1 อัตรา 

2 คาตอบแทนการปฏิบัติ เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงาน 5,000          ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

งานนอกเวลาราชการ หรือลูกจางของเทศบาลมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

3 คาเชาบาน เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงาน 42,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลที่มีสิทธิ จํานวน 1 อัตรา

4 เงินชวยเหลือการศึกษา เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา 20,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

บุตร บุตรใหแกผูบริหารทองถิ่นพนักงาน

เทศบาล  หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์

5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการให 15,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

บริการ บุคคลรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด

เชน จางเหมาทําความสะอาดสถานที,่ 

จางเหมาเก็บกวาดขยะมูลฝอย,จาง

เหมาดูแลรักษาโรงฆาสัตว

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.3  แผนงานสาธารณสุข 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาใชจายในการสํารวจ เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูล 10,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล พื้นฐานในเขตเทศบาล

2 โครงการคุณแมวัยใส เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมให 10,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ

เอชไอวี และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

ตองใชในโครงการ  

3 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนชุมชน 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

โดยการประชาคมชุมชน เพื่อใหประชาชน

ไดมีสวนรวมและไดแสดงความคิดเห็น  

และขอเสนอแนะตาง ๆ

4 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพ เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมให 50,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ความรูเกี่ยวกับการฝกอาชีพใหประชาชน

ในเขตเทศบาล

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการฝกอบรม เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมให 20,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

พัฒนาสตรี ความรูเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหนาที่

ของสตรี

6 โครงการฝกอบรมสงเสริม เพื่อเปนคาใชในการฝกอบรมใหความรู 20,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ภูมิปญญาผูสูงอายุ เกี่ยวกับภูมิปญญาของผูสูงอายุ

 

7 โครงการฝกอบรมอาสา เพื่อเปนคาใชในการฝกอบรมใหความรู 10,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

สมัครดูแลผูสูงอายุและ เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุและผูพิการ

ผูพิการ  

8 โครงการเพาะกลาคุณธรรม เพื่อเปนคาใชในการฝกอบรมใหความรู 20,000        ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาสังคม เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 20,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

แหงชาติ แหงชาติ เชน คาจัดเตรียมสถานที่ 

คามหรสพ คาขนม คาของขวัญ คาอาหาร

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน   

2 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อเปนคาใชจายในการเขารวมทําการ 50,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทองถิ่นสัมพันธ แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เชน 

คาอุปกรณืกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  

คาพาหนะ

3 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานแขงขัน 80,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

สานสัมพันธ(ตานยาเสพติด) กีฬาสานสัมพันธ (ตานยาเสพติด) เชน   

คาวัสดุอุปกรณในการฝกซอม  คาปาย  

ประชาสัมพันธ คากรรมการตัดสิน

คาจัดเตรียมสถานที่สําหรับแขงขัน

4 โครงการจัดงาน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวัน 50,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ลอยกระทง ลอยกระทง เชน คาจัดเตรียมสถานที่  

คาเวทีเครื่องเสียง คาเงินรางวัล ฯลฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี 30,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วันสงกรานต สงกรานต เชน คาจัดเตรียมสถานที่

คาเวทีเครื่องเสียง คาเงินรางวัล ฯลฯ

  

6 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี 50,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

แหเทียนเขาพรรษา แหเทียนเขาพรรษา เชน คาจัดเตรียม

สถานที่ คาเวทีเครื่องเสียง คาเงินรางวัล  

การประกวด คาใชจาพิธีทางศาสนา

  

7 โครงการจัดงานวัน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วิสาขบูชา วันวิสาขบูชา เชนคาจัดตกแตงโคมบัวบูชา

จัดซื้อโคมเทียมสําหรับผูขารวมขบวนแห

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 คาวัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน 100,000       ทต.พรรณานิคม กองชาง

คาจัดซื้อปูน ทราย ทอน้ําประปา 

และอุปกรณ สี ไมตางๆ จอบเสียม ฯลฯ

2 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสราง 32,000        ถนน จํานงคราชกิจ กองชาง

จราจร คสล. ถนนจํานงค ขยายผิวจราจร ฝงซายกวางเฉลี่ย 

ราชกิจ จากแยกถนน 0.90-1.10 เมตร ยาว 57.00 เมตร

เสนาณรงค ถึงแยกซอย หรือพื้นที่ คสล.. รวมกันไมนอยกวา

สุขาภิบาล 5 53.00  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.พณ.

แบบเลขที่ 4/2561

3 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยาย 270,000       ถนนบุบผาราม กองชาง

จราจร คสล. ผิวจราจร คสล.  ถนนบุบผาราม จากก

ถนนบุบผาราม แยกถนนราษฎรพัฒนา ถึงแยกถนน

สุวรรณพัฒนา  ขยายผิวจราจร คสล. ฝงซาย

กวางเฉลี่ย 0.80-1.50 เมตร หนา 0.15

เมตร ยาว 160.00 เมตร  หรือพื้นที่

คสล. รวมกันไมนอยกวา  300.00 

ตารางเมตร  ตามแบบ ทต. พณ. 

แบบเลขที่ 2/2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยาย 700,000       ถนนรัฐพัฒนา กองชาง

จราจร คสล.  ผิวจราจร คสล. ถนนรัฐพัฒนา  จากแยก

ถนนรัฐพัฒนา ถนนไฟฟาพัฒนา ถึงแยกถนนนิตโยสายใน

ขยายผิวจราจร คสล. ฝงขวา กวางเฉลี่ย

0.60-2.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

213.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

รวมกันไมนอยกวา 799.00 ตารางเมตร

ตามแบบ ทต.พณ. แบบเลขที่ 6/2551

5 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยาย 87,000        ถนนราษฎบูรณะ กองชาง

จราจร คสล.   ถนน ผิวจราจร คสล. ถนนรารษฎรบูรณะ  

ราษฎณบูรณะ จากแยกถนนศุภกิจวาทะศิลป ถึง

บริเวณซอยสุขฤดี กวางเฉลี่ย 0.30-

1.80 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว

150.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รงวมกัน

ไมนอยกวา 143.00 ตารางเมตร

ตามแบบ ทต.พณ. แบบเลขที่ 7/2551

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

6 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยาย 650,000       ถนนราษฎพัฒนา กองชาง

จราจร คสล. ผิวจราจร คสล. ถนนรารษฎรพัฒนา  

ถนนราษฎรพัฒนา จากแยกสงวนสิทธิ์ ถึง แยกถนน

บุบผาราม คสล. ฝงขวา กวางเฉลี่ย 

0.70-1.50 เมตร ยาว 212 เมตร ฝงซาย

0.70-1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

2400 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกันไม

นอยกวา 736.00 ตารางเมตร ตาม

แบบ ทต. พณ. แบบเลขที่ 8/2561

7 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยาย 115,000       ถนนเสนาณรงค กองชาง

จราจร คสล.  ผิวจราจร คสล. ถนนเสนาณรงค

ถนนเสนาณรงค จากแยกถนนเสนาณรงค ถึงสะพานหอ

ถลา ขยายผิวจราจร คสล. . กวางเฉลี่ย

1.00-2.80 เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว

90.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกันไม

นอยกวา 189.00 ตารางเมตร  ตามแบบ

ทต. พณ.  แบบเลขที่ 9/2561

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

8 โครงการกอสรางขยายผิว เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยาย 145,000       ถนนเสนาณรงค กองชาง

จราจรถนนเสนาณรงค จาก ผิวจราจร คสล. ถนนเสนาณรงค จากแยกถนนศิริชัย

แยกถนนศิริชัย ถึงแยก จากแยกถนนศิริชัย ถึง แยกถนนจํานงคราชกิจ ถึงถนนจํานงคราชกิจ

ถนนจํานงคราชกิจ กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 0.80-1.60  เมตร

ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล. รวมกัน ไมนอยกวา

246.00 ตารางเมตร ตามแบบ ทต. พณ.

แบบเลขที่ 10/2561

9 โครงการกอสรางถนน เพื่อกอสราง ถนน คสล.ซอยหนังเค็ม 57,000.00    ซอยหนังเค็ม กองชาง

คสล. ซอยหนังเค็ม (จากปากซอย ถึง ทายซอย) กอสรางถนน

คสล. กวาง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกัน

ไมนอยกวา 92.50 ตารางเมตร ตามแบบ

ทต.พณ.  แบบเลขที1่2/2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

1.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  350,000.00  ซอยอูเค กองชาง

คสล. ซอยอูเค ซอยอเค  จากเขตทางหลวงถนนนิตโย

ถึงแยกถนนสุวรรณพัฒนา กอสราง

รางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาดกวาง 0.50 เมตร

ความยาว 138.00 เมตร ตามแบบ

ทต.พณ.  แบบเลขที่ 1/2561

11 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  332,000.00   ถนนเสนาณรงค กองชาง

น้ํา คสล .รูปตัวยู ถนน รูปตัวยู  (ขางเดียว)ถนนเสนาณรงค 

เสนาณรงค จากแยกถนนจํานงคราชกิจ  ถึง 

สะพานหอถลา ขนาดกวาง 0.50 เมตร

หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา

0.50 เมตร ความยาว 110.00  เมตร 

พรอมวางทอ คสล. 0.60 จํานวน

58 ทอน ตามแบบ ทต พณ 

แบบเลขที่ 13/2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

12 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา 105,000.00  หลังอาคารศูนย กองชาง

น้ํา คสล.รูปตัวยูหลังอาคาร คสล. รูปตัวยู  หลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต. พรรณานิคม  เชื่อมตอรางระบายน้ํา ทต.  พรรณานิคม

เดิมบริเวณหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทต. พรรณานิคม รางระบายน้ํารูปตัวยู

ขนาดกวาง 0.50 เมตร  หนา 0.125 เมตร

ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.50 เมตร ความยาว

41.00 เมตร ตามแบบ ทต. พณ. 

แบบเลขที่ 2/2561

13 โครงการถมลูกรังปรับระดับ เพื่อจายเปนคาถมลูกรังปรับระดับปาชา 90,000.00    บานพรรณา กองชาง

ปาชาบานพรรณา บานพรรณา กวาง 50.00 เมตร หมูที่ 2

ยาว 80.00 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ปรับระดับรวมกันไมนอยกวา 800.00 

ลบ.ม. ตามแบบ ทต.พณ. 

แบบเลขที่ 11/2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

2.    ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาปายประชาสัมพันธ 20,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ตาง ๆ คาจางเหมาอัดน้ํายาถังเคมีดับเพลิง

คาจางหมาถายเอกสาร คาเบี้ยปรับ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานวัน อปพร. เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวัน อปพร. 5,000.00      ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

 เชนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

3 โครงการปองกันและลด เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน 6,980.00      ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

อุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการ

วันขึ้นปใหมและเทศกาลวันสงกรานต

4 โครงการฝกอบรมปรับเปลี่ยนเพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม 80,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

พฤติกรรม"ศูนยขวัญแผนดิน"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ศูนยขวัญแผนดิน"

และสงเสริมอาชีพ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด

สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการฝกอบรมจัดตั้งและ เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมจัดตั้ง 100,000.00  ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ทบทวนสมชิก อปพร. สมมชิก อปพร.เชนคาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน

. ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

6 คาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม 50,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ครุภัณฑตาง ๆ เชน คาซอมรถบรรทุกน้ํา

รุยนตดับเพลิง รถยนตกูภัยเล็ก ฯลฯ

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 20,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

และขนสง ยางนอก ยางใน สายไมค หมอแบตเตอรี่

ฟลมกรองแสง หมอน้ํา ฯลฯ

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 60,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

หลอลื่น และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน

เบนซิล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

9 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน 5,000          ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

สายยางสงน้ํา หัวฉีด หมวกผจญเพลิง

หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ตองใชในงานดับเพลิง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดสีแดงพันขอตอ 20,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ทําดวยทองเหลือง

11 โครงการปายจราจร เพื่อจายเปนคากอสรางปายจราจร 66,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

(ปายแนะนําทั่วไป) พรอมติดตั้ง และงาน

รื้อถอนปายเดิม

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เงินสมทบกองทุน จายเปนเงินสมทบประกันสังคม อัตรา 200,000.00  ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

ประกันสังคม  รอยละ5 ของคาจางและเงินคาครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานจาง

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ 2,868,000    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

จํานวน  362  คน

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการ 648,600.00  ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

จํานวน  69  คน

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูปวยเอดส 12,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

จํานวน  1  คน

5 เงินสํารองจาย เพื่อในกรณีที่ไมสามารถสามรถคาด 50,000.00    ทต.พรรณานิคม สํานักปลัด

เหตุการณไดลวงหนา หรือความจําเปน

เรงดวนที่ตองจายในกิจการตาง ๆ ใน

หนาที่ของเทศบาล

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2.2  แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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