
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพรรณนานิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 

ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
---------------------------- 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

   บัดนี ้  เพ ื ่อให ้การจ ัดทำแผนการดำเน ินงานถูกต ้องตามระเบียบดังกล ่าว และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

 
                                                       (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 

                        นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
 



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

นันทนาการเพ่ือเด็กและ ด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม พรรณานิคม  

เยาวชน นันทนาการเพ่ือเด็กและเยาวชน  

เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ า

เป็นและเก่ียวข้องในการจัดงานฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา พรรณานิคม  

สตรี เช่นค่าอาหาร ค่าจัดสถานท่ี 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวข้องในการ

จัดงานฯลฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด าเนินโครงการฝึกอบรมดูแล พรรณานิคม  

 ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น  

ค่าอาหาร ค่าจัดสถานท่ี 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวข้องในการ

จัดงานฯลฯ

4  โครงการหน้าบ้านสวย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

หลังบ้านสวน ด าเนินโครงการหน้าบ้านสวย พรรณานิคม  

หลังบ้านสวย เช่นค่าอาหาร  

ค่าจัดสถานท่ี ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในการจัดงานฯลฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 200,000.00       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศึกษาดูงาน ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ พรรณานิคม  

 ศึกษาดูงาน เช่น ค่าจัดสถานท่ี  

ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในการจัดงาน ฯลฯ

 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

 ด าเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่ม พรรณานิคม  

อาชีพ ให้ความรู้เก่ียวกับการฝึก

อาชีพให้ราษฎรในเขตเทศบาล

 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ี มท 0802.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561

2 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

พ้ืนฐานในเขตเทศบาล ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขต พรรณานิคม  

เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนให้

กับผู้ส ารวจข้อมูลเทศบาล

ต าบลพรรณานิคม

3 โครงการส่งเสริและพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศักยภาพสภาเด็กและ พรรณานิคม  

เยาวชน

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ไม่เอาเอาไปก๊อปใส่ท่ีอ่ืน ๆ )

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว

     2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 50,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

สงกรานต์ ของไทยให้คงอยู่สืบไป พรรณานิคม  

 

 

2 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 30,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

วันลอยกระทง อันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป พรรณานิคม  

 

3 โครงการจัดงานแห่เทียน เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติ 100,000.00       เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เข้าพรรษา ศาสนกิจและส่งเสริมการท าบุญ พรรณานิคม  

 ท าความดีตามพุทธศาสนา

4 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติ 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศาสนกิจและส่งเสริมการท าบุญ พรรณานิคม  

ท าความดีตามพุทธศาสนา

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ไม่เอาเอาไปก๊อปใส่ท่ีอ่ืน ๆ )

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว

     2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 30,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

 เข้าใจค าสอนของคุณธรรม พรรณานิคม  

จริยธรรมอันดีงาม

 

6 โครงการสร้างภูมิธรรมในใจ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม 30,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ให้เติบใหญ่เป็นคนดี รู้จักละเว้นการประพฤติไม่ดี พรรณานิคม  

7 อุดหนุนงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นงเนอุดหนุนงาน 15,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

บวงสรวงศาลเจ้าปู่มเหศักด์ิ ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ พรรณานิคม  

 มเหศักด์ิให้กับชุมชนน้ าอูนรุ่งเรือง

8 อุดหนุนงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นงเนอุดหนุนงาน 15,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

บวงสรวงศาลเจ้าปู่หอถลา ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ พรรณานิคม  

หอถลาให้กับชุมชนราษฎร์อุทิศ

9 อุดหนุนงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นงเนอุดหนุนงาน 30,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาให้ พรรณานิคม  

กับชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลพรรณานิคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการกิจกรรมวันแม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

 ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ พรรณานิคม

แห่งชาติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี

ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้าย 

ค่าน้ าด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการ กิน กอด เล่น เล่า พรรณานิคม

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยาการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

และเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ พรรณานิคม

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น

จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ค่าจัด

สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 8,000.00          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ท้องถ่ิน ด าเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา พรรณานิคม

ท้องถ่ิน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี

ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้าย 

ค่าน้ าด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการธรรมศึกษาพาสุข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000.00          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการธรรมศึกษาพาสุข พรรณานิคม

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยาการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

และเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

 ด าเนินโครงการศูนย์เด้กปลอดโรค พรรณานิคม

เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยาการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

และเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

7 โครงการอนุรักษ์ภาษาถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000.00          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

 ด าเนินโครงการอนุรักษ์ภาษาถ่ิน พรรณานิคม

ท้องถ่ิน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี

ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้าย 

ค่าน้ าด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

8 โครงการส่ือเพ่ือลูกรัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000.00          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการส่ือเพ่ือลูกรัก พรรณานิคม

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยาการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

และเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

9 โครงการทัศนศึกษาพาสนุก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

 ด าเนินโครงการทัศนศึกษา พรรณานิคม

เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยาการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

และเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

10 โครงการสนามเด็กเล่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 150,000.00       เทศบาลต าบล กองการศึกษา

สร้างปัญญา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พรรณานิคม

ท้องถ่ิน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี

ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้าย 

ค่าน้ าด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

11 โครงการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ พรรณานิคม

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยาการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

และเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

12 โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 160,000.00       เทศบาลต าบล กองการศึกษา

โครงเหล็ก ก่อสร้างอัฒจรรย์โครงเหล็ก พรรณานิคม

จ านวน 4 ชุด ขนาดกว้าง 3.20 ม.

ยาว 4.00 ม. สูง 2.00 ม.

ตามแบบเทศบาลก าหนด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

13 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ 196,000.00       ศพด.พรรณานิคม กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา ทต.พรรณานิคม การศึกษา

ทต.พรรณานิคม เด็กเล็ก ทต.พรรณานิคม ตาม

หนังสือส่ังการ ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท.0816.2/ว3886

ลว. 28 มิ.ย.2562 มีท้ังหมด 40

คน ๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ 3,280,000.00     ร.ร.ทต.พรรณานิคม กอง

ส าหรับ รร.สังกัดส านักงานคณะ อาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล การศึกษา

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรรณานิคม ตามหนังสือส่ังการ 

(สพฐ.) ได้รับจัดสรร 100% ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว3886

 ลว. 28 มิ.ย.2562 มีท้ังหมด 820 

คน ๆละ 20 บาท จ านวน 200 วัน

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

15 ค่าอาหารเสริม (นม) รร.สังกัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 1,705,600.00     รร.ทต.พรรณานิคม กอง

ส านักงานคณะกรรมการการ (นม) โรงเรียนเทศบาลพรรณานิคม การศึกษา

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) มีท้ังหมด 820 คน ๆ ละ 8 บาท

 จ านวน 260 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท.0816.2/ว3886 ลว 28 มิ.ย.

2562

16 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 83,200.00         ศพด.ทต.พรรณานิคม กอง

เทศบาลต าบลพรรณานิคม (นม) โรงเรียนเทศบาลพรรณานิคม การศึกษา

มีท้ังหมด 40 คน ๆ ละ 7.37 บ.

 จ านวน 260 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท.0816.2/ว3886 ลว 28 มิ.ย.

2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 6,000.00          ศพด.ทต.พรรณานิคม กอง

โรงเรียนเทศบาลพรรณานิคม พัฒนาครูสังกัด โรงเรียนเทศ การศึกษา

พรรณานิคม 

18 ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ 68,000.00         รร.ทต.พรรณานิคม กอง

 (รายหัว) สอน (รายหัว)ศพด.ทต.พรรณานิคม การศึกษา

จ านวน 1,700 บาท/ภาคเรียน/

40 คน ตามหนังสือส่ังการ

 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว3886

ลว.28 มิ.ย. 2562

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

19 ค่าอาหารเสริม (นม) รร.สังกัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 782,000.00       ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม

ส านักงานคณะกรรมการการ (นม)  รร.สังกัดส านักงานคณะ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) มีท้ังหมด 3 โรงเรียน กอง

1. รร.ชุมชนพรรณานิคม ม่ี 57 คน ๆ การศึกษา

ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

2. รร.อุดมสังวรวิทยา มี 294 คนๆ

ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

3. รร.บ้านโพนสวาง มี 57 คน ๆ

ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

ตามหนังสือส่ังการ ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท.0816.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย.

2561

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการรณรงค์ฉีควัคซีนป้อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 60,000.00         ภายในเขต กอง

กันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โครงการรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกัน เทศบาลต าบล สาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เช่น สุนัข พรรณานิคม

และแมว ฯลฯ

2 โครงการรณรงค์ควบคุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000.00         ภายในเขต กอง

โรคไข้เลือดออก ด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุม เทศบาลต าบล สาธารณสุขฯ

 โรคไข้เลือดออก ค่าวัสดุอุปกรณ์ พรรณานิคม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการด าเนินงานตามแนวทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 160,000.00       

โครงการพระราชด าริด้าน โครงการด าเนินงานตามแนวทาง

สาธาณสุข โครงการพระราชด าริด้าน

สาธาณสุข

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 60,000.00         ภายในเขต กองการ

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต าบล ศึกษา

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พรรณานิคม

เช่น จัดเตรียมสถานท่ี ค่าของขวัญ ค

  ค่าขนม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียม   

 เกมส์ในซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ค่าอาหาร  

 ส าหรับแจกจ่ายให้กับเด็ก

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 50,000.00         ภายในเขต

 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลต าบล

 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม พรรณานิคม

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับแข่งขัน

ค่ากรรมการตัดสิน น้ าด่ืมและอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 โครงการแข่ขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 7,000.00          ภายในเขต

ศพด. โครงการแข่ขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศพด. เทศบาลต าบล

 เช่น ค่าชุดกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา พรรณานิคม

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา

 ค่าอาหาร น้ าด่ืมและอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

 

4 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000.00         เทศบาลต าบล

ท้องถ่ินสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พรรณานิคม

ท้องถ่ินสัมพันธ์

เช่น ค่าชุดกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา

 ค่าอาหาร น้ าด่ืมและอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 โครงการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000.00         ภายในเขต กอง

โครงการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น เทศบาลต าบล สาธารณสุขฯ

เช่นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร พรรณานิคม

และอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ฯลฯ

5 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 30,000.00         ภายในเขต กอง

 โครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลต าบล สาธารณสุขฯ

เช่นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร พรรณานิคม

และอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563



4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน

    4.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000.00          ภายในเขต กอง

จิตอาสา สร้างป่า รักน้ า โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า เทศบาลต าบล สาธารณสุขฯ

จิตอาสา สร้างป่า รักน้ า พรรณานิคม

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และ

อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000.00         ภายในเขต กอง

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เทศบาลต าบล สาธารณสุขฯ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ พรรณานิคม

เช่นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

และอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ฯลฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดงานราชพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 30,000.00         ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

รัฐพิธี และวันส าคัญต่าง ๆ งานทางราชพิธี ในวันส าคัญต่าง ๆ 

เช่น จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

และสนับสนุนโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด าริฯลฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถวันจักรี และวันส าคัญต่าง ๆ ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 200,000.00       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ราชการ (ส านักปลัด) ทางไปราชการในราชอาณาจักร และ  ทต.พรรณานิคม  

 นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง 

 ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน

ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ 

ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000.00       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิก การเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถ่ิน

สภาท้องถ่ินหรือเลือกต้ังแทน หรือสมาชิกสภาเทศบาล เป็น

ต าแหน่งท่ีว่างของสมาชิก เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีกฎหมายก าหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่) อีกท้ังให้ความร่วมมือ

ทางการเมือง เช่น ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุท่ีใช้ในการเลือกต้ัง 

ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกต้ัง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังฯลฯ

4 โครงการจัดท า,ทบทวนเปล่ียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 5,000.00          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

แปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท า,ทบทวนเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม

 (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เช่น จ่ายการจัดเวทีประชาคม 

การเก็บข้อมูล การประมวลผล

ข้อมูลทางสถิติ ค่าจ้างท าเอกสาร  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเก็บข้อมูล ค่าเข้ารูปเล่ม ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 200,000.00       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ศึกษาดูงานคณะผู้บริหารฯสมาชิก ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

สภาเทศบาล และพนักงาน คณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาฯ

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเพ่ือพัฒนาศักย

ภาพสมาชิกสภาและ ผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

6 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ 150,000.00       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 80,000.00         ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ครุภัณฑ์n (กองคลัง) เคร่ืองขยายเสียง ล าโพง  

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ  และอ่ืน ๆ 60,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 80,000.00         กองช่าง

ครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 100,000.00       กองสาธาฯ

ครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)

7 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 100,000.00       ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) ทรัพย์สินเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เช่น ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 100,000.00       กองสาธาฯ

ครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ือง

จักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 5,000.00          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ทางถนน ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุ

ทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ

วันสงกรานต์ การฝึกซ้อมแผน

ป้องกันภัยต่างๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 5,000.00          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

  จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน อปพร.    

 ประจ าปี 2563

 

 

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ก่อสร้างรางระบาย คสล. น้ ารูปตัวยู 657,000.00       ทต.พรรณานิคม กองช่าง

คสล. รูปตัวยู (ถนนพินิจวิถี) (ข้างเดียว) ถนนพินิจวิถี (จากแยกทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง   

จุดส้ินสุดโครงการเดิมแยกถนน

ร่วมพัฒนา) ขนาดกว้าง   

0.50 ม. หนา 0.125 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.50 ม. ยาว 237 ม. พร้อมวาสงท่อ

คสล. มอก. ช้ัน 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. จ านวน 10 ท่อน ความยาว  

รวม 247.00 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.

 ไม่น้อยกว่า 524.00 ตร.ม. พร้อมบ่อ  

พักรับน้ าส าหรับท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.40 ม. จ านวน 1 แห่ง  

ตามแบบทต.พรรณานิคม แบบเลขท่ี

 3/2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 591,000.00       

คสล.รูปตัวยู (ถนนรัฐพัฒนา 2) (สองข้างทาง) ถนนรัฐพัฒนา 2 (จาก

แยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึง แยกถนน

พินิจวิถี) ฝ่ังซ้ายขนาดกว้าง 0.50 ม.

หนา 01.25 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.

ยาว 109.00 ม. ฝ่ังขวาขนาดกว้าง

0.50 ม. หนา 0.125 ม. ลึกเฉล่ีย

0.50 ม. หนา 0.125 ม. ลึกเฉล่ีย

0.50 ม. ยาว 109.00 ม. ความยาว

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู (สองข้างทาง)

ไม่น้อยกว่า 218.00 ม. ตามแบบ

ทต.พรรณานิคม แบบเลขท่ี 3/2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 591,000.00       

คสล.รูปตัวยู (ถนนสงวนสิทธ์ิ) (ข้างเดียว) ถนนสงวนสิทธ์ิ (จาก

แยกถนนราษฎร์พัฒนา ถึง แยกถนน

สุวรรณพัฒนา) ขนาดกว้าง 0.50 ม.

หนา 01.25 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.

ยาว 147.00 ม. ตามแบบ

ทต.พรรณานิคม แบบเลขท่ี 5/2563

6 โครงการก่อสร้างถนนเสริมกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 357,000.00       

เสริมเหล็กข้างวัดสุทธิมงคล ข้างวัดสุทธิมงคล (ด้านทิศตะวันตก)

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.

รวมกันไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

พร้อมลงลุกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ

ท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ท.1-01

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

    5.4 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 12,000.00         ทต.พรรณานิคม กอง

จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการ

สังคม

2 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองในกรณีท่ี 159,060.00       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอต่อการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนเป็นส่วนร่วม

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน 20,000.00         ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

จราจร เช่น ป้ายสัญญาณจราจร

ทาสี ตีเส้น ทางเดินรถ ทางเท้า

ทางข้าม เคร่ืองหมายจราจร

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.4 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 60,000.00         ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

สุขภาพ หลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถ่ิน ฯลฯ

5 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  เพ่ือจ่ายให้ลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุ 830,400           ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ราชการในปีงบประมาณ 2562

6 เงินสมทบสมาคมสันนิบาต เพ่ือจ่ายสมทบให้สมาคมสันนิบาต 40,000             ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ

เศษหน่ึงส่วนหกของรายรับจริงในปี

ท่ีล่วงมาแล้ว

7 เงินช่วยเหลือค่าท าศพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือจัดงานศพ 5,000.00          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

กรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง

ของเทศบาลถึงแก่กรรม

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

     5.4 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) รับผิดชอบ

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

8 เงินสมบบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่านเป็นเงินสมบบกองทุนบ าเหน็จ 60,000.00         ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

(กบท.) (กบท.)

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เคร่ืองปรับอากาศ  -ขนาดก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,500.00         ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

จ านวน 4 เคร่ือง 18,000 บีทียู

 - ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวม

ค่าติดต้ัง

 - เคร่ืองปรับมีความสามารถในการ

ท าความเย็นขนาดไม่เกิน

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

 - ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ี

ประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง

ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน

พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  -เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถพิมพ์เป็น 9,000.00          ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ชนิดเลเซอร์ หรือ ขาวด า   printer,coier,scannerและ Fax

ชนิด LED ภายในเคร่ือง

จ านวน 1 เคร่ือง   -มีความละเอียดในการพิมพ์

ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi

 -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด

ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi

 -สามารถสแกนเอกสาร A4ได้

 -มีถาดป้อนเอกสารอตโนมัติ

 -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้

 -สามารถท าส าเนาได้สุงสุดดไม่น้อย

กว่า 99 ส าเนา

 -สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ี  (บาท) รับผิดชอบ

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

 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ

2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network interface) แบบ 

10/100 Basw-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

250 แผ่น

 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter 

Legal และ   Custom

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน








































































