
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรรณานิคม โทร. 042-779115   
ท่ี   สน 52201/                                       วันที่               29 กันยายน  2563                
เร่ือง    เสนอแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม   
 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนการเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แล้วนั้น 

ดังนั ้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นเทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงขอเสนอแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ในลำดับต่อไป 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 



 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

****************** 
  เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสกลนคร เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล    
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ข้อ 25, ข้อ 26 และ ข้อ 27  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ของ
เทศบาลตำบลพรรณานิคมข้ึน 
  เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และบริการประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลพรรณานิคม ต่อไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

          (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

  เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพรรณานิคมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแผนการ 
ดำเนินงานเป็นการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการการปฏิบัติงาน 
กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนเป็นเอกสารท่ีจะนำไปเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อีกด้วย 

  แผนการดำเน ินงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทนำ และส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

  เทศบาลตำบลพรรณานิคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำแผนการดำเนินงานฯ ฉบับนี้ ไปปฏิบัติ
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1 บทนำ 
 เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้นซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำ แผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
สำาหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงาน
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณนั้น  ให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติ 
 2) มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน 
 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื ่น ๆ              
ที่ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด พื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คือ เขตพื้นท่ีของจังหวัด 

 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำร่าง                 
แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่าง ๆ 

 3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่างแผนการ
ดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 1) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการดำเนินงานในการประสานและบูรณาการการทำงาน 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล 
แผนงาน/โครงการ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการฝึกอบรมพฒันาสตรี 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ฝึกอบรมพฒันาสตรี เช่น ค่าจัดสถาน พรรณานิคม  

ที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและค่า

เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ต่อโครงการ

 

2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง 50,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

นันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน เสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ พรรณานิคม

เด็กและเยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

เงินรางวลัจัดการประกวดค่าเคร่ือง

เสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ใน

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก 20,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

และผู้พกิาร อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร เช่น พรรณานิคม  

ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในโครงการ

4 โครงการหน้าบา้นสวยหลังบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครวงการ 50,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สวน หน้าบา้นสวน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า พรรณานิคม

อาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าปา้ยบา้นเลขที่ส าหรับผู้เข้าร่วม

โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ า

เปน็ในโครงการ

 

 

 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 250,000.00       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

และทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ พรรณานิคม  

เพิ่มประสิทธภิาพการพฒันาของ

ชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถิ่น ของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น า

ชุมชน คณะกรรมการชุมชนพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า

วสัดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบ

แทนวทิยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะเดิน

ทาง ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและระบไุวใ้นโครงการ

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง 40,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศักยภาพเด็กและเยาวชน เสริมและพฒันาศักยภาพสภาเด็กและ พรรณานิคม

เยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบ

แทนวทิยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

จ าเปน็ในโครงการ 

2 โครงการฝึกอบรมกลุมอาชืพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก 80,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

อบรมกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าจัดสถานที่ พรรณานิคม  

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนวทิยากร และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จ าเปน็ในโครงการ

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการส ารวจ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล 5,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล พื้นฐานในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบ- พรรณานิคม

แทนใหก้ับผู้ส ารวจข้อมูลพื้นฐานใน

เขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการจัดงานประเพณีลอย 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000             ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

กระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โดยมีค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม 

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเวทแีละ

เคร่ืองเสียง ค่าเงินรางวลัใช้ในการ

ประกวด ค่าจัดเตรียมอาหาร ค่าของ

ช าร่วยเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการจัดงานประเพณีวนั 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

สงกรานต์ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

โดยมีค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเงินค่าใช้

จ่ายพธิทีางศาสนาค่าตอบแทน ค่า

อาหารส าหรับถวายพระสงฆ์ ค่า

อาหาร น้ าด่ืมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

     2.2 แผนงานการศึกษา วฒันธรรม นันทนาการ

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีน 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 70,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

พรรษา โครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา  

 โดยมีค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม 

 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเงินราง

วลัการประกวดค่าใช้จ่ายพธิทีาง

ศาสนา ค่าของช าร่วยหรือเงินรางวลั

ส าหรับคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวด ค่าน้ าด่ืมและอื่น ๆ ที่

 เกี่ยวข้อง

4 โครงการจัดงานวนัวสิาขบชูา 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

โครงการวนัวสิาขบชูาโดยมีค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดตกแต่ง

โคมบวับชา ค่าจัดซ้ือโคมเทยีมส าหรับ

ผู้เข้าร่วมขบวนแห ่ค่าอาหาร ค่าน้ า

ด่ืมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

     2.1 แผนงานการศึกษา วฒันธรรม นันทนาการ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการสร้างภมูิธรรมในใจ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 15,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ใหเ้ติบใหญ่เปน็คนดี โครงการสร้างภมูิธรรมในใจ ใหเ้ติบ

ใหญ่เปน็คนดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรม เช่น ค่าวทิยากร ค่า

วสัดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร 

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง

6 โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณี 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วฒันธรรมชนเผ่าภไูท โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณี

วฒันธรรมชนเผ่าภไูท โดยมีค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดเตรียม

สถานที่ ค่าเงินรางวลัการประกวด

ค่าใช้จ่าย พธิทีางศาสนา ค่าจัด

สถานที่ ค่าเวทเีคร่ืองเสียง ค่าอาหาร

น้ าด่ืมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

     2.1 แผนงานการศึกษา วฒันธรรม นันทนาการ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการจัดกิจกรรมวนัแม่ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ พรรณานิคม

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น

ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าน้ าแข็ง

น้ าด่ืมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการโครงการจัดท าส่ือและ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

นวตักรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น โครงการจัดท าส่ือและนวตักรรมภมูิ พรรณานิคม

ปญัญาทอ้งถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าวทิยากร 

ค่าวสัดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ าด่ืม

3 โครงการจัดท าส่ือใหอ้ดคล้องกับ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000.00         เทศบาลต าบล กองการศึกษา

การพฒันาสมอง (BBL) โครงการจัดท าส่ือใหส้อดคล้องกับการ พรรณานิคม

พฒันาสมอง (BBL) เช่น ค่าวทิยากร

ค่าวสัดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา



 

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการทศันศึกษาพาสนุก 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000.00         ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

โครงการทศันศึกษาพาสนุก โดยมีค่า ทต.พรรณานิคม

ใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า

วทิยากร ค่าจ้างเหมารถในการทศ้น-

ศึกษา ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร น้ า

ด่ืมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงการธรรมศึกษาพาสุขใจ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          ร.ร.ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

โครงการธรรมศึกษาพาสุขใจ โดยมีค่า

ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า

วทิยากร ค่าวสัดุและอุปกรณ์ ค่า

 อาหาร ค่าน้ าด่ืมและอื่น ๆ ที่เกี่ยว

ข้อง

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการลดอุบติัเหตุในศูนย์ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          รร.ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก โครงการลดอุบติัเหตุในศูนย์เด็ก โดย

มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุและอุปกรณ์

ค่าอาหาร น้ าด่ืมและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

7 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          ศพด.ทต.พรรณานิคม กอง

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค โดยมีค่า การศึกษา

ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุและอุปกรณ์ ค่า

อาหาร น้ าด่ืม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กปลอด 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          ศพด.ทต.พรรณานิคม กอง

ยาเสพติด โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กปลอดยา การศึกษา

เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรม เช่น ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร

ค่าวสัดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า

อาหารวา่งน้ าด่ืมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          รร.ทต.พรรณานิคม กอง

นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันา- การศึกษา

การเด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เช่น มอบวฒิุบตัร ค่าจัดเตรียมสถานที่

 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 7,000.00          ศพด.ทต.พรรณานิคม กอง

ปฐมวยัโดยใช้ส่ือภมูิปญัญาทอ้งถิ่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันา-  การศึกษา

การเด็กปฐมวยัโดยใช้สือภมูิปญัญา  

ทอ้งถิ่น เช่น ค่าวทิยากร ค่าปา้ยโครง

การ ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 โครงการส่งเสิมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          ภายในเขต กองการศึกษา

โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เทศบาลต าบล

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น พรรณานิคม

ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร ค่าวสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร น้ าด่ืมและ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรีนการสอน 85,000.00         ภายในเขต กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (รายหวั) ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) เทศบาลต าบล

จ านวน 50 คน ๆ ละ 1,700 บาท พรรณานิคม

ส าหรับเด็กปฐม (อาย2ุ-5 ป)ี ในศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ จ านวน 50คน

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 245,000.00       ภายในเขต กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา(อาหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เทศบาลต าบล

กลางวนั) สถานศึกษา ประเภทอาหารกลางวนั พรรณานิคม

ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน จ านวน 50

คน ๆละ 20 บาท/วนั รวม 245 วนั

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ 6,000.00          ภายในเขต กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย พฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ เทศบาลต าบล

ในการพฒันาครู) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 คน ๆ พรรณานิคม

ละ 3,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 56,500.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200

บาท/ปี

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ปี

4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ

300 บาท/ปี

5.ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตราคน

ละ 430 บาท/ป ีส าหรับเด็กปฐมวยั

(อายุ 3-5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 50 คน

 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

    3.1 แผนงานการศึกษา



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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.

16 โครงการแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000.00          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก โครงการแหล่งเรียนรู้ศูนยัฒนาเด็ก

เล็กโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

เช่น ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ

และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

    3.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 60,000.00         ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วนัเด็กแหง่ชาติ โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ โดยมีค่าใช้

จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จัดเตรียม

สถานที่ ค่าขอขวญั ค่าขนม ค่า

อาหาร ค่าจัดเตรียมเกมส์ในซุ้ม

กิจกรรมต่าง ๆ ค่าน้ าด่ืมส าหรับแจก

จ่ายใหก้ับเด็ก และค่าใช้จ่าอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และจ าเปน็กับการจัดงาน

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 200,000.00       ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

เสพติด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โดยมีค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม 

เช่น ค่าวสุัอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่า

จัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขัน ค่า

ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่ากรรมการตัดสิน

สิน ค่าน้ าด่ืม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ 1.จ่ายเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000             ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ศพด. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์

ศพด. โดยมีค่าใช้จ่ายในการ จัด

กิจกรรม เช่น ค่าวสัดุและอุปกรณ์

กีฬา ค่าอาหาร น้ าด่ืม และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 1.ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมค่า

เวชภณัที่ไม่ใช่ยา ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า

ตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด

สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการตามระเบยีบที่ก าหนดไว้

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

คุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออก เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเคมีภณัฑ์

ทรายอะเบท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับโครงการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.3 แผนงานสาธารณสุข



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ที่  (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 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอด 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับขับ 25,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

ภยัจากโรคพษิษสุนัขบา้ เคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโคพษิสุนัขบา้ ตามพระ-

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟา้จุฬารภวลัยลักษณ์ อัครราช-

กุมารี เช่น ค่าวคัซีนปอ้งกันโรคพษิ-

สุนัขบา้ ยาคุมก าเนิดและอุปกรณ์ส า

 หรับฉีดยา ท าหมัน ค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการตาม

ระเบยีบที่ก าหนดไว้

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

     3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ที่  (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 โครงการอาหารปลอดภยั 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

อาหารปลอดภยั เช่นค่าอาหาร 

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด

สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับ

โครงการตามระเบยีบที่ก าหนดไว้

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2564

     3.3 แผนงานสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชด าริฯ เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษพ์ชืสมุนไพร เช่นค่าจัด

สถานที่ ค่าอาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเปน็ในโครงการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่าชดใช้ความเสียหาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ 2,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สินไหมทดแทน กรณีเกิดจากการ พรรณานิคม  

ปฏบิติัของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา-  

เทศบาล พนักงานเทศบาล หรือลูกจ้าง

เทศบาล หรือชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ที่

ยานพาหนะของเทศบาลที่ท าใหเ้กิด

อุบติัเหตุและเกิดความเสียหาย

2 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 200,000.00       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ประสิทธภิาพคณะผู้บริหาร ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพฒันา พรรณานิคม  

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าวสัดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจ้างเหมา

พาหนะเดินทาง ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สร้างปอ้งกันและปราบปรามการ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและ พรรณานิคม  

ทจุริตในการท างาน ปราบปรามการทจุริตในการท างาน  

เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และ

เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและระบไุว้

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 5,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่น แผ่นพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) พรรณานิคม  

 อย่างมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน มุ่งเน้น  

กระบวนการเรียนรู้ เช่น ค่าวสัดุ -

อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมและค่าใช้

จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและระบไุวใ้น

โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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  โครงการค่าใช้จ่ายงานราชพธิี เพื่อเปน็ค่าใช้ในการจัดงานราชพธิ ี 30,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

รัฐพธิแีละวนัส าคัญต่าง ฯ รัฐพธิ ีและวนัส าคัญต่าง ๆ เช่น พรรณานิคม  

จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

และสนับสนุนโครงการอันเนื่งมาจาก

พระราชด าริวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ฯ และ

สมเด็จพระนางเจ้าสุธดิาพชัรสุธา

พมิลลักษณ พระบรมราชินี ค่าใช้จ่าย

กิจกรรมวนัปยิะมหาราช วนัจักรี

วนัทอ้งถิ่นไทย วนัเทศบาล กิจกรรม

ในการประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนหรือ

อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชน

เพื่อมาร่วมงานราชพธิ ีรัฐพธิแีละวนั

ส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมอื่นที่

เกี่ยวข้อง

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 200,000.00       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ไปราชการ ราชการในราชอาณาจักรและนอก พรรณานิคม  

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดิน

ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 

ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม

ในการใช้สนามบนิ ค่าลงทะเบยีนฯลฯ

 

7 โครงการึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เร่ืองกฎหมายเพื่อประชาชน ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมาย เช่น พรรณานิคม  

ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร-

วา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน

วทิยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ฯ ที่จ า
เปน็ในโครงการ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก- 311,000.00       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สถ./ผถ. สภาทอ้งถิ่น เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า พรรณานิคม  

วสัดุ เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ การเลือกต้ัง

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารและส่ิง

พมิพ ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติด-

ต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ฯ ค่า

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณ

วทิยากร ค่าปา้ยต่าง ๆ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ค่าจัดซ้ือหบีบตัรลง

คะแนน ค่าใช้จ่าอื่น ๆ ที่จ าเปน็

ส าหรับใช้ในการเลือกต้ัง ตามพระราช-

บญัญัติ ระเบยีบและหนังสือส่ังการ

ดังนี้

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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.

9 โครงการค่าเช่าตลาดสดเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล 39,900.00         เทศบาลต าบล กองคลัง

ต าบลพรรณานิคม กับ ธนารักษ์ พรรณานิคม

จังหวดัสกลนคร ดังนี้ ค่าเช่าตลาดสด

เทศบาลต าบลพรรณานิคม เปน็ค่าเช่า

อาคารตลาดไม้ชั้นเด่ียว (หลังที่ 1)

ค่าเช่าจากเดือน ตุลาคม 2563-เดือน

กันยายน 2564 อัตราเดือนละ 1,548

บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 

18,576 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก(หลังที่ 2) ค่าเช่าจากเดือน

ตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564

อัตราเดือนละ 917 บาท จ านวน 12

เดือน เปน็เงิน 11,004 บาท ค่าเช่า

อาคารตลาดไม้ชั้นเด่ียว (หลังที่ 3)

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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.

เช่าจากเดือนตุลาคม 2563- เดือน

กันยายน 2564 อัตราเดือนละ 860

[บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 

10,320 บาท

10 โครงกาปรับปรุงและ/หรือส ารวจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000.00         เทศบาลต าบล กองคลัง

จัดเก็บข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปรับปรุงและ/หรือส ารวจจัดเก็บข้อ- พรรณานิคม

ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม มูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขต

เทศบาลต าบลพรรณานิคม เพื่อ

ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษทีี่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีข้อมูลแปลงที่ดิน

1,136 แปลง จ านวนบา้นตาม

ทะเบยีนราษฎรประมาณ 1,335 หลัง

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่

ดินและส่ิงปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรม-

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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

หลัก

สิทธท์ี่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้าง และ

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและ/หรือส่ิง

ปลูกสร้างที่ครบถ้วน สมบรูณ์ ตลอด

จนรายละเอียดอื่นที่จ าเปน็ต่อการ

ประเมินภาษใีหส้ามารถจัดเก็บภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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

หลัก

11 โครงการปรับปรุ่งข้อมูลแผนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 30,000.00         เทศบาลต าบล กองคลัง

ภาษี ข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย-์ พรรณานิคม

สินใหเ้ปน็ปจัจุบนัอยู่เสมอ เช่น ค่า

ถ่ายเอกสารเพื่อใหม้ีข้อมูลการจัดเก็บ

ภาษอีย่างถูกต้อง ครบถ้วนเปน็

ปจัจุบนั ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารพมิพ์

เขียว ค่าจัดซ้ือแบบพมิพ ์ผท.1,2,3,4, 

5 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เปน็ต้น ตาม

หนังสือส่ังการที่ มท.0808.3/676 

ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2551 เร่ือง การ

เพิ่มประสิทธภิาพของการจัดเก็บราย

ได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่ายเยาวชนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก 50,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

หา่งไกลยาเสพติด อบรมโครงการค่ายเยาวชนปลอดภยั พรรณานิคม  

หา่งไกลยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนวทิยากร และค่าวสัดุ

อุปกรณ์ฝึกปฏบิติั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในโครงการ

2 โครงการ/อบรม "หนึ่งต าบล หนึ่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก 50,000.00         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ทมีกู้ภยั" OTOS อบรมโครงการ "หนึ่งต าบล หนึ่งทมี พรรณานิคม  

กู้ภยั" OTOS เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า

อาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร

ค่าชุดฝึกปฏบิติั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก 100,000.00       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จิตอาสาภยัพบิติั เทศบาลต าบล อบรมจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบล พรรณานิคม  

พรรณานิคม พรรณานิคม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า

อาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์

ฝึกปฏบิติั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ า

เปน็ในโครงการ

4 ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบติัเหตุทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการลด 5,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ถนน อุบติัเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล พรรณานิคม  

ปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์ การฝึก

ซ้อมแผนปอ้งกันภยัต่าง ๆ และค่าใช้

จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด 5,000.00          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

วนั อปพร. งานวนั อปพร. เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า พรรณานิคม  

อาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนวทิยากร และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอด 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับขับ 25,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

ภยัจากโรคพษิษสุนัขบา้ เคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโคพษิสุนัขบา้ ตามพระ-

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟา้จุฬารภวลัยลักษณ์ อัครราช-

กุมารี เช่น ค่าวคัซีนปอ้งกันโรคพษิ-

สุนัขบา้ ยาคุมก าเนิดและอุปกรณ์ส า

หรับฉีดยา ท าหมัน ค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการตาม

ระเบยีบที่ก าหนดไว้

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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.

2 โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 1.ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมค่า

เวชภณัที่ไม่ใช่ยา ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า

ตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด

สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการตามระเบยีบที่ก าหนดไว้

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบ 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

คุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออก เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเคมีภณัฑ์

ทรายอะเบท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับโครงการ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการอาหารปลอดภยั 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000.00         ทต.พรรณานิคม สาธารณสุข

อาหารปลอดภยั เช่นค่าอาหาร 

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด

สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับ

โครงการตามระเบยีบที่ก าหนดไว้

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับการ 250,000.00       ถนนสุวรรณพฒันา กองช่าง

ไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนินการ

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

(ชุมชนน้ าอูนรุ่งเรือง) ถนนสุวรรณ

พฒันา ความยาว 430 เมตร และขอ

เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟา้ (หม้อแปลง

เดิม 15 แอมป)์ บริเวณสวนสาธารณะ

เทศบาลฯ หมู่ที่ 6 (ชุมชนตลาดเช้า)

2 โครงการขยายเขตประปา เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับการ 100,000.00       ถนนพนิิจวถิี กองช่าง

ประปาส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนินการ คันคลอง L -5R 

ขยายเขตประปา ถนนพนิิจวถิี และ

คันคลอง L -5R ความยาว 200 เมตร

 

 

 

5.4 แผนงานเคหะชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 ค่าชดเชยสัญญาแบบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยงานก่อสร้าง 132,800.00       ทต.พรรณานิคม กองช่าง

ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามสัญญาปรับราคาดได้ (ค่า K)

ใหแ้ก่ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างและ

ผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามมติคณะ

รัฐมนตรี เร่ืองการพจิารณาช่วยเหลือ

ผู้ประอบอาชีพก่อสร้างและผู้ประกอบ

อาชีพอื่น

2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต 144,000.00       ถนนเสนาณรงค์ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) เสริมเหล็ก(ข้างเดียว)ขนาดกวา้ง จากแยกถนน

ถนนเสนาณรงค์(จากแยกถนน 0.50-3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร จ านงค์ราชกิจ ถึง 

จ านงค์ราชกิจ ถึง สะพาน คสล. หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ สะพาน คสล.

ล าน้ าอูน) คสล.รวมกันไม่น้อยกวา่ 257.00 ตรม. ล าน้ าอูน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 366,000.00       ถนนราษฎร์พฒันา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) (สองข้างทาง) (จากแยกถนนบบุผาราม  

พร้อมติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก และ 1.ฝ่ังซ้ายขนาดกวา้ง 1.20-2.00 ม. ถึง แยกถนนสงวนสิทธิ)์

วางทอ่กลม คสล. ถนนราษฎร์ ยาว 214.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พฒันา (จากแยกถนนบบุผาราม  พร้อมติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด

ถึง แยกถนนสงวนสิทธิ)์ 0.80x1.00 ม. จ านวน 10 ฝา และ

วางทอ่กลม คสล. มอก. ชั้น 3 เส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 1 ทอ่น

2.ฝ่ังขวาขนาดกวา้ง 1.40 ม. ยาว

214.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด

0.80x1.00 ม. จ านวน 10 ฝา 

หรือพื้นที่ คสล. (สองข้างทาง) รวมกัน

ไม่น้อยกวา่ 614.00 ตร.ม. พร้อมติด

ต้ังฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.80x1.00ม.

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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.

(สองข้างทาง) รวมกัน 20 ฝา และ

วางทอ่กลม คสล. มอก. ชั้น 3 เส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 1 ทอ่น

รหสัสายทาง สน.ถ 26-014 

ถนนราษฎร์พฒันา

(จากแยกถนนบบุผาราม  

ถึง แยกถนนสงวนสิทธิ)์

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 376,000.00       ซอยแก้วสุวรรณ

เสริมเหล็กซอยแก้วสุวรรณ ขนาดกวา้ง 3.00  ม. ยาว 230.00 ม. (จากแยกถนนศิริชัย ถึง

(จากแยกถนนศิริชัย ถึงแยกถนน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพิ้นที่ คสล. แยกถนนจ านงค์ราชกิจ)

จ านงค์ราชกิจ) รวมกันไม่น้อยกวา่690.00 ตร.ม. พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.50 ม.

รหสัสายทางซอยแก้วสุวรรณ

(จากแยกถนนศิริชัย ถึงแยกถนน

จ านงค์ราชกิจ)

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดวา้ง 4.00 ม. 483,000.00       ถนนสุวรรณพฒันา กองช่าง

เสริมเหล็กถนนสุวรรณพฒันา ยาว 212.00 ม (จากจุดส้ินสุดโครงการเดิม

(จากจุดส้ินสุดโครงการเดิมข้างวดั  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้น คสล. ข้างวดัสทธุมิงคล

สุทธมิงคล ถึง จุดเชื่อมต่อทาง รวมกันไม่น้อยกวา่ 848.00 ตร.ม. ถึง จุดเชื่อมต่อทางหลวง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 22) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งข้างละ แผ่นดินหมายเลข 22)

0.50 ม. รหสัสายทาง สน.ถ26-004

ถนนสุวรรณพฒันา (จากจุดส้ินสุดโครงการ

เดิมข้างวดัสุทธมิงคล จุดเชื่อมต่อทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 22)

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูข้างเดียว 484,000.00       ถนนพนิิจวถิี

คสล. รูปตัวยู (ข้างเดียว) พร้อม ขนาดกวา้ง 0.50 ม. หนา 0.125 ม. (จากแยกถนนศรีสวสัด์ิวไิล ถึง

วางทอ่กลม คสล. ถนนพนิิจวถิี ลึกเฉล่ีย0.50 ม.ยาว 186.00 ม. จุดส้ินสุดโครงการเดิมหลังโรงเรียน

(จากแยกถนนศรีสวสัด์ิวไิล ถึง วางทอ่กลม คสล. มอก. ชั้น 3 เส้น อนุบาลพรรณานิคม)

จุดส้ินสุดโครงการเดิมหลังโรงเรียน ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จ านวน 2 ทอ่น

อนุบาลพรรณานิคม) รหสัสายทาง สน.ถ26-005

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ที่  (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.

(จากแยกถนนศรสวสัด์ิวไิล ถึง

จุดส้ินสุดโครงการเดิมหลังโรงเรียน

อนุบาลพรรณานิคม)

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูข้างเดียว 723,000.00       ถนนไฟฟา้พฒันา กองช่าง

คสล. รูปตัวยู (ข้างเดียว) พร้อม ขนาดกวา้ง 0.50 ม. หนา 0.125 ม. (จากแยกทางหลวงแผ่นดิน

วางทอ่กลม คสล.ถนนไฟฟา้พฒันา ลึกเฉล่ีย0.50 ม.ยาว 275.00 ม. หมายเลข 2094 ถึง

(จากแยกทางหลวงแผ่นดิน วางทอ่กลม คสล. มอก. ชั้น 3 เส้น จุดส้ินสุดโครงการเดิม

หมายเลข 2094 ถึง ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จ านวน 5 ทอ่น

จุดส้ินสุดโครงการเดิม รหสัสายทาง สน.ถ26-011

ถนนไฟฟา้พฒันา

(จากแยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2094 ถึง

จุดส้ินสุดโครงการเดิม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564



ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ที่  (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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูข้างเดียว 723,000.00       ถนนสงวนสิทธิ ์จาก กองช่าง

คสล. รูปตัวยู (ข้างเดียว) ขนาดกวา้ง 0.50 ม. หนา 0.125 ม. (แยกถนนราษฎร์พฒันา 

ถนนสงวนสิทธิ ์(จากแผนถนน ลึกเฉล่ีย0.50 ม.ยาว 147.00 ม. ถึง แยกถนน

ราษฎร์พฒันา ถึง แยกถนน รหสัสายทาง สน.ถ26-020 สุวรรณพฒันา)

สุวรรณพฒันา) ถนนสงวนสิทธิ ์(จากแผนถนน

 ราษฎร์พฒันา ถึง แยกถนน

สุวรรณพฒันา)

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1.ฝ่ังซ้ายขนาดกวา้ง 0.50 ม. 362,000.00       ซอยอู่เค (จากแยกถนน

คสล. รูปตัวยู (สองข้างทาง) พร้อม หนาเฉล่ีย 0.125 ม. ลึก 0.50 ม. สุวรรณพฒันา ถึง)

วางทอ่กลม คสล.ซอยอู่เค ยาว 70 ม. พร้อมวางทอ่ คสล. มอก. จุดเชื่อมทางหลวง

(จากแยกถนนสุวรรณพฒันา ถึง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จ านวน 1 ทอ่น แผ่นดินหมายเลข 22

จุดเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน รวมความยาวรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู (สองข้างทาง)

 หมายเลข 22) ไม่น้อยกวา่ 139.00 ม. พร้อมวางม่อ คสล.มอก. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

จ านวน 2 ทอ่น รหสัสายทาง -ซอยอู่เค (จากแยกถนนสุวรรณพฒันา ถึง

จุดเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564




























































































