
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 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมมนาคุณการปฏบิติังาน 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร ของบคุคลภายนอกที่ช่วยเหลือเทศบาล

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน

การคัดเลือก ทั้งการสอบข้อเขียนและ   

ทดสอบภาคปฏบิติัของพนักงานเทศบาล

และลูกจ้าง รวมทั้งเพื่อเปน็ค่าตอบแทน

ในการตรวจผลงานของคณะกรรมการ  

ประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการสอบ

กรณีที่เทศบาลด าเนินการเอง   

2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

สามัญประจ าเทศบาลและคณะกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ แต่ละชุดที่สภาแต่งต้ัง

3 ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนกรณีที่มีค าส่ัง 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

นอกเวลาราชการ หรือหนังสือส่ังการใหพ้นักงานหรือลูกจ้าง  

ของเทศบาลมาปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้น 78,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ใหแ้ก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่น  

ของเทศบาลทกุส านัก/กอง  

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 40,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจ า  

ผู้มีสิทธิ

6 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 120,000       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ซ่ึงบริการ เช่นค่าธรรมเนียม

 ค่าลงทะเบยีน ค่าจ้างเหมา

แรงงาน หรือค่าบริการอื่นๆ

7 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาด-ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ 9,000          ทต.พรรณานิคม กองคลัง

Multifunction Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ

แบบ ผด.02

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

บญีชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ชนิด LED ขาดด า

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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  - ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ 30,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด
และพธิกีาร คณะบคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน

เยี่ยมชม ทศันศึกษาดูงาน

 - ค่ารับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น

หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการ

10 ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

หรือสินไหมทดแทน สินไหมทดแทนทดแทน กรณีเกิดจากการ

ปฏบิติังานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล หรือลูกจ้าง

11 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ 100,000       

ประสิทธภิาพคณะผู้บริหาร และทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02



สมาชิกสภา พนักงาน ในการพฒันาความรู้ความสามารถของ

เทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจ า ฯลฯ

  

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 การจัดงานวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,000          ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหามหาราชินี

13 การจัดงานวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,000          ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช

5 ธนัวามหาราช

14 การจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงานวนัเทศบาลและ 10,000        ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

วนัทอ้งถิ่นไทย

15 โครงการจัดท าแผน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน 10,000        ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

พฒันาเทศบาล พฒันาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผน 4 ป ี(2561-2564)   

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร



16 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,000          ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

 28 กรกฎาคม

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.

17 การจัดงานวนัปยิะมหาราช เพื่อเปน็ค่าจ่ายในการจัดท าพวงมาลา 1,000          ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

ในวนัปยิะมหาราชและที่จ าเปน็เกี่ยวข้อง

กับการจัดงาน

18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 300,000       ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

ไปราชการ ไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ลูกจ้างของเทศบาล

19 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก 135,000       ทต. พรรณานิคม  ส านักปลัด

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ สภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหาร ได้แก่

ผู้บริหาร  -ค่าตอบแทนประธาน กกต.

 -ค่าตอบแทน กกต.ทอ้งถิ่น

 - ค่าตอบแทน ผอ.กกต

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร



 -ค่าตอบแทนนายอ าเภอ

 -ค่าตอบแทน ผอ.ประจ าหน่วยเลือกต้ัง

 - ค่าตอบแทนกรรมการประจ าหน่วย

 - ค่าตอบแทน รปภ. ประจ าที่เลือกต้ัง

 -ค่าตอบแทนวทิยากร

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.

20 โครงการน้ า รักปา่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือพนัธุ์ 10,000        ทต. พรรณานิคม ส านักปลัด

รักษาแผ่นดิน กล้าไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และวสัดุอื่นที่

จ าเปน็ที่ต้องใช้ในโครงการ

21 โครงการอนุรักษพ์นัธุพ์ชื เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราช เกี่ยวกับการอนุรักษพ์ชืสมุนไพร

ด ารสมเด็จพระเทพรัตน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกข้อ

ราชสุดาสยามบรมราช กับการฝึกอบรม

กุมารี

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 70,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร



ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์, ครุภณัฑ์ต่างๆและ

ทรัพย์สินอื่น ๆ

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.

23 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวทิช์ เปน็ต้น

24 วสัดุงานบา้นงานครัว จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น 20,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

น้ ายาล้างจาน น้ ายาขัดหอ้งน้ า ไม้กวาด  

ไม้ถูพื้น เปน็ต้น

24 วสัดุก่อสร้าง จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ค่าจัดซ้ือปนู ทราย 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ทอ่น้ าปะปาและอุปกรณ์ สี ไม้ต่าง ๆ

จอบเสียม ฯลฯ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร



26 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น 100,000       ทต.พรรณานิคม กองช่าง

ค่าจัดซ้ือปนู ทราย ทอ่น้ าประปา 

และอุปกรณ์ สี ไม้ต่างๆ จอบเสียม ฯลฯ

27 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 20,000        ทต.พรรณานิคม กองช่าง

ยางนอก ยางใน สายไมค์ หม้อแบตเตอร่ี

ฟล์ิมกรองแสง หม้อน้ า ฯลฯ

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.

28 วสัดุน้ ามันเชื้อพเพลิงและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 30,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

หล่อล่ืน และหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน

เบนซิล น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

29 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ 10,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

เผยแพร่ เช่น ไม้อัด พู่กัน สี ฟล์ิม ค่าล้าง

อัดภาพและอื่น ๆ ฯลฯ

30 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุ 40,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการปฏบิติั

งานในส านักปลัด เช่น หมึกพมิพ ์

ส าหรับคอมพวิเตอร์แผ่นซีดีหรือ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร



จานบนัทกึข้อมูล  แปน้พมิพ์

หวัพมิพห์รือแถบพมิพ ์สายเชื่อม
สัญญาณคอมพวิเตอร์ 

31 ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ เพอืจัดซ้ือรุยนต์บรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 15,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด
(ดีเซล) ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
 ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์แบบดับเบิ้ลแค็ป

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.

32 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังาน ทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

อันเปน็ประโยน์แก่องค์กร คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้

  ควบคุมงาน ซ่ึงช่วยปฏบิติัหน้าที่

ในการจัดซ้ือจัดจ้างใหแ้ก่เทศบาล 

ส าหรับการจัดหาพสัดุของหน่วย

งานต่างๆ ยกเวน้กองการศึกษา

และค่าตอบแทนอื่นๆ ส าหรับผู้

ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แบบ ผด.02

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 



ตามที่ระเบยีบกฎหมายก าหนด

 ใหเ้บกิจ่ายได้

33 ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ 10,000        

นอกเวลาราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้าง

ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลา

ราชการปกติของกองคลังตามที่ผุ้บริหาร   

ทอ้งถิ่นเหน็สมควรตามหลักเกณฑ์

ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด

 

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.

34 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ 143,400       ทต.พรรณานิคม กองคลัง

พนักงานเทศบาลที่มีสิทธ ิในสังกัด

กองคลัง โดยค านวณต้ังจ่ายไว ้

12 เดือน

 
35 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือค่าเล่า 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

เรียนบตุรพนักงานเทศบาลหรือ

ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิไ์ด้รับ 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 



36 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ 310,000       ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ซ่ึงบริการ เกี่ยวข้อง จ้างเหมาบริการ เช่น 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน

เอกสารสอบราคา และถ่ายเอกสาร

งานที่เกี่ยวกับส่วนการคลัง  ค่ารับ

วารสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาให้  

บคุคลท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้

เทศบาล เปน็ต้น

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.

37  ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล ค่าเช่าตลาดสดเทศบาลต าบล 61,860        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

พรรณานิคม กับ ธนารักษจ์ังหวดั

สกลนครเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเช่า

ตลาดสดเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

 
38 โครงการจัดเก็บภาษี  โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ของ 10,000        ศาลาวดัวฒุาจารย์ กองคลัง

เคล่ือนที่ของเทศบาล เทศบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ม.2 ต.พรรณานิคม

ตามโครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่

แบบ ผด.02

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน



และใหบ้ริการช าระภาษใีนช่วงพกั

กลางวนั และวนัหยุดราชการ 

39 โครงการจัดท าปา้ยประชา โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

สัมพนัธภ์าษี ภาษ ี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาจัด

 ท าปา้ยผ้าไวนิลขนาด 2 เมตร x 1 เมตร  

จ านวน 6 ปา้ยพร้อมค่าติดต้ัง (เสา

33 เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว) 

ในการประชาสัมพนัธก์ าหนดการ

ช าระภาษบี ารุงทอ้งที่  ภาษปีา้ย  

และภาษโีรงเรือน ใหก้ับประชาชนทราบ

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.

40 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูล 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ข้อมูลแผนที่ภาษแีละ แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 

ทะเบยีนทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับ

ปรุงข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนัอยู่เสมอ 

41 โครงการพฒันาศักยภาพ โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

บคุลากรเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลพรรณานิคม หลักสูตร 

พรรณานิคม "การพฒันาศักยภาพด้านงบประมาณ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

แบบ ผด.02



 ด้านการเงินและบญัชี ด้านงานพสัดุ

และด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ต าบลพรรณานิคมด้วยระบบคอมพวิเตอร์

( E - LAAS) ประจ าปงีบประมาณ 2561

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

พฒันาศักยภาพบคุลากร

42 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษ ี โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษ ี เพื่อ 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

จ่ายเปน็ค่าแจ้งและติดตามทวงถาม

ผู้มีหน้าที่ต้องช าระภาษตีามระยะ

เวลาที่ก าหนด  เช่น ค่ากระดาษ  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอากรไปรษณีย์  

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.

43 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 30,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ทรัพย์สิน ทรัพย์สินซ่ึงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ของกองคลัง ได้แก่ คอมพวิเตอร์

กล้องถ่ายรูป รถจักรยานยนต์

44 ค่าวสัดุยานพาหนะและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจักซ้ือวสัดุยานพาหนะ 10,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

ขนส่ง และขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561



หม้อแบตเตอร่ี หลอดไฟ กระจก

ติดรถ และอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้

งานของยานพาหนะซ่ึงอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองคลัง

45 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุ 50,000        ทต.พรรณานิคม กองคลัง

คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการปฏบิติั

งานในกองคลัง เช่น หมึกพมิพ ์

ส าหรับคอมพวิเตอร์แผ่นซีดีหรือ

จานบนัทกึข้อมูล  แปน้พมิพ์

หวัพมิพห์รือแถบพมิพ ์สายเชื่อม

สัญญาณคอมพวิเตอร์ 

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.

46 ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ใน 200,000       ทต.พรรณานิคม กองคลัง

กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา

ไม้บรรทดั ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ลวดเสียบ

กระดาษ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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.

47 ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างที่ดได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังาน

นอกเวลาปกติ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



48 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ

49 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยโฆษณา 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

บริการ ปา้ยประชาสัมพนัธก์ิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้าง

เหมาก ากัดส่ิงปฏกิูลใน ศพด. และค่าจ้าง

เหมาอื่น ๆ

50 โครงการหนูน้อยฟนัสวย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อย 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ฟนัสวย เช่น ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร

ค่าอาหารวา่งเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

51 โครงการกิจกรรมวนัแม่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วนัแม่ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัด

นิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯล

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.

52 โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการบณัฑิตน้อย 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

เช่น ค่าชุดครุยบณัฑิตน้อย วฒิุบตัร

ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



53 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครู 6,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ในสถานศึกษา ประเภท ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าพฒันาครูผู้ดูแลเด็กและ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

54 โครงการยายสอนหลาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการยายสอน 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

หลาน เช่น ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

55 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทอ้งถิ่น ภมูิปญัญา เช่น ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร 

ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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.

56 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อย 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

สุขภาพดี เช่น ค่าวสัดุฝึก ค่าวทิยากร 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กองการศึกษา

57 โครงการทศันศึกษา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการทศันศึกษา 10000 ทต.พรรณานิคม

นอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่แหล่งเรียนรู้พาสนุก เช่น 

พาสนุก ค่าวทิยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

 ค่าจ้างเหมารถ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กองการศึกษา

58 โครงการศูนย์เด็กเล็ก โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภยัร่วมใจใส่ 5,000          ทต.พรรณานิคม

ปลอดภยัร่วมใจใส่หมวก หมวกกันน็อค เช่น ค่าวสัดุฝึกและอุปกรณ์

กันน็อค ค่าวทิยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

59 โครงการก่อสร้างร้ัวตาข่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างร้ัวตาข่ายเหล็กถัก 267,000       ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

เหล็กลวดถัก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพรรณา

นิคม

60 โครงการก่อสร้างหอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างหอพระพทุธรูป

พระพทุธรูปพร้อมพระ พร้อมพระพทุธรูป บริเวณศูนย์พฒันา

พทุธรูป เด็กเล็กเทศบาลต าบลพรรณานิคม

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.

61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวนั

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



การบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กวยัก่อนเรียน ศูนย์พฒันาเด็ก

(อาหารกลางวนั) เล็กเทศบาลต าบลพรรณานิคม

62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 86,700        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ในสถานศึกษา ประเภทค่า การสอน (รายหวั) เช่น วสัดุการศึกษา

จัดส่ือการเรียนการสอน และเคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการ ฯลฯ

(รายหวั)

63 อาหารเสริม (นม) จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 1,959,360    ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

เด็กวยัก่อนเรียน (ศพด.) จ านวน 51 คนๆ ร.ร.อนุบาลพรรณา

ละ 8 บาท/วนั รวม 260 วนั และส าหรับ นิคม

เด็กเล็ก เด็กอนุบาลเด็ก ป.1 - ป.6   

โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม จ านวน 

891 คน ๆละ 8 บาท/วนั รวม 260 วนั

64 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาศ่อมแซม 60,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทรัพย์สิน เช่น คอมพวิเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ

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.

65 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าขัดซ้ือวสัดุงานบา้น 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

งานครัว เช่น ถาดอาหาร ถังน้ า แก้วน้ า

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ช้อม หม้อ ทพัพ ีตะหลิว กะละมัง ฯลฯ

66 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืวสัดุก่อสร้าง เช่น 5,000          ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทอ่น้ าประปา ก๊อกน้ า อิฐ หนิ ปนู 

ทราย ฯลฯ

67 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะ 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

และขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 

สายไมค์ หม้อแบตเตอร่ี ฟล์ิมกรองแสง

หทอ้น้ า และวสัดุอื่น ๆ

68 วสัดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและ 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

หล่อล่ืน เช่น น้ ากล่ัน น้ ามันเคร่ือง 

ส าหรับรถที่กองการศึกษารับผิดชอบ

69 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมูล หวัพมิพ์

หรือแถบพมิพ ์หมึกปร๊ินเตอร์ คีย์บอร์ด

เมาส์ แรม ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ

70 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 30,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ใน

กิจการเทศบาลต าบลพรรณานิคม

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.

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



71 เคร่ืองเล่นสนามเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 275,000       ศพด.พรรณานิคม กองการศึกษา

พฒันการเด็ก เสริมพฒันาการเด็ก ชุดสวนสนุกทอ่งแดน

กอลิล่า จ านวน 1 ชุด

72 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ 3,528,800    ร.ร.อนุบาลพรรณา กองการศึกษา

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ส าหรับเด็ก นิคม

วยัก่อนเรียน จ านวน 891 คน ๆ ละ

20 บาท/วนั รวม 200 วนั

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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.

73 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงาน 30,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

ราชการอันเปน็ประโยชน์ ตรวจโรคสัตว ์ประจ าโรงฆ่าสัตว์

แก่ อปท. เทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

74 ค่าตอบแทนการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหพ้นักงาน 5,000          ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

งานนอกเวลาราชการ หรือลูกจ้างของเทศบาลมาปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ

75 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงาน 42,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลที่มีสิทธ ิจ านวน 1 อัตรา

76 เงินช่วยเหลือการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษา 10,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

บตุร บตุรใหแ้ก่ผู้บริหารทอ้งถิ่นพนักงาน

เทศบาล  หรือลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์

77 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการให้ 20,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

บริการ บคุคลรับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด

เช่น จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที,่ 

จ้างเหมาเก็บกวาดขยะมูลฝอย,จ้าง

เหมาดูแลรักษาโรงฆ่าสัตว์

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.3  แผนงานสาธารณสุข 



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.

78 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภยัจากโรค เช่น วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ยาคุม

พษิสุนัขบา้ ก าเนิดและอุปกรณ์ฉีดยา ท าหมันฯลฯ

79 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000          ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

 ทรัพย์สิน ครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

 
80 โครงการดูแลสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000        ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

เบื้องต้น เช่น ค่าเวชภณัฑ์ยา และที่ไม่ใช่ยา ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

81  ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 187,000       ทต.พรรณานิคม กองสาธารณสุขฯ

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้เกี่ยวกับ

งานไฟฟา้

 

 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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.

82 โครงการคุณแม่วยัใส เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 10,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันการติดเชื้อ

เอชไอว ีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเปน็

ต้องใช้ในโครงการ  

83 โครงการจัดท าแผนชุมชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชน 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

โดยการประชาคมชุมชน เพื่อใหป้ระชาชน

ได้มีส่วนร่วมและได้แสดงความคิดเหน็  

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

84 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 50,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพใหป้ระชาชน

ในเขตเทศบาล

85 โครงการฝึกอบรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 20,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

พฒันาสตรี ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองสิทธแิละหน้าที่

ของสตรี

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



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.

86 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อเปน็ค่าใชในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 20,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ภมูิปญัญาผู้สูงอายุ เกี่ยวกับภมูิปญัญาของผู้สูงอายุ

 
87 โครงการฝึกอบรมอาสา เพื่อเปน็ค่าใชในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

สมัครดูแลผู้สูงอายุและ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร

ผู้พกิาร  

88 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อเปน็ค่าใชในการจัดกิจกรรมใหแ้ก่เด็ก 50,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

กิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก และเยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร

และเยาวชน ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เงินรางวลั

ค่าเคร่ืองเสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

89 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 10,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ศักยภาพเด็กและเยาวชน ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่

ทต.พรรณานิคม แก่เด็กและเยาวชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
2.1  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็ก 20,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

แหง่ชาติ แหง่ชาติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ 

ค่ามหรสพ ค่าขนม ค่าของขวญั ค่าอาหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน   

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมท าการ 50,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ ์เช่น 

ค่าอุปกรณืกีฬา ค่าเบี้ยเล้ียง ฯลฯ  

ค่าพาหนะ

3 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขัน 80,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

สานสัมพนัธ(์ต้านยาเสพติด) กีฬาสานสัมพนัธ ์(ต้านยาเสพติด) เช่น   

ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม  ค่าปา้ย  

ประชาสัมพนัธ ์ค่ากรรมการตัดสิน

ค่าจัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขัน

4 โครงการจัดงาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนั 50,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

ลอยกระทง ลอยกระทง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่  

ค่าเวทเีคร่ืองเสียง ค่าเงินรางวลั ฯลฯ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว

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.

5 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 30,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วนัสงกรานต์ สงกรานต์ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่

ค่าเวทเีคร่ืองเสียง ค่าเงินรางวลั ฯลฯ

  
6 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 50,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

แหเ่ทยีนเข้าพรรษา แหเ่ทยีนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดเตรียม

สถานที่ ค่าเวทเีคร่ืองเสียง ค่าเงินรางวลั  

การประกวด ค่าใช้จ่าพธิทีางศาสนา

  
7 โครงการจัดงานวนั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 10,000        ทต.พรรณานิคม กองการศึกษา

วสิาขบชูา วนัวสิาขบชูา เช่นค่าจัดตกแต่งโคมบวับชูา

จัดซ้ือโคมเทยีมส าหรับผู้ข้าร่วมขบวนแห่

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

แบบ ผด.02

2.1  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



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 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น 100,000       ทต.พรรณานิคม กองช่าง

ค่าจัดซ้ือปนู ทราย ทอ่น้ าประปา 

และอุปกรณ์ สี ไม้ต่างๆ จอบเสียม ฯลฯ

โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้าง 32,000        ถนน จ านงค์ราชกิจ กองช่าง

จราจร คสล. ถนนจ านงค์ ขยายผิวจราจร ฝ่ังซ้ายกวา้งเฉล่ีย 

ราชกิจ จากแยกถนน 0.90-1.10 เมตร ยาว 57.00 เมตร

เสนาณรงค์ ถึงแยกซอย หรือพื้นที่ คสล.. รวมกันไม่น้อยกวา่

สุขาภบิาล 5 53.00  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.พณ.

แบบเลขที่ 4/2561

9 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้างขยาย 270,000       ถนนบบุผาราม กองช่าง

จราจร คสล. ผิวจราจร คสล.  ถนนบบุผาราม จากก

ถนนบบุผาราม แยกถนนราษฎร์พฒันา ถึงแยกถนน

สุวรรณพฒันา  ขยายผิวจราจร คสล. ฝ่ังซ้าย

กวา้งเฉล่ีย 0.80-1.50 เมตร หนา 0.15

เมตร ยาว 160.00 เมตร  หรือพื้นที่

คสล. รวมกันไม่น้อยกวา่  300.00 

ตารางเมตร  ตามแบบ ทต. พณ. 

แบบเลขที่ 2/2561

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร



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 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้างขยาย 700,000       ถนนรัฐพฒันา กองช่าง

จราจร คสล.  ผิวจราจร คสล. ถนนรัฐพฒันา  จากแยก

ถนนรัฐพฒันา ถนนไฟฟา้พฒันา ถึงแยกถนนนิตโยสายใน

ขยายผิวจราจร คสล. ฝ่ังขวา กวา้งเฉล่ีย

0.60-2.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

213.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

รวมกันไม่น้อยกวา่ 799.00 ตารางเมตร

ตามแบบ ทต.พณ. แบบเลขที่ 6/2551

โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้างขยาย 87,000        ถนนราษฎบ์รูณะ กองช่าง

จราจร คสล.   ถนน ผิวจราจร คสล. ถนนรารษฎร์บรูณะ  

ราษฎณ์บรูณะ จากแยกถนนศุภกิจวาทะศิลป ์ถึง

บริเวณซอยสุขฤดี กวา้งเฉล่ีย 0.30-

1.80 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว

150.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รงวมกัน

ไม่น้อยกวา่ 143.00 ตารางเมตร

ตามแบบ ทต.พณ. แบบเลขที่ 7/2551

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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.

11 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้างขยาย 650,000       ถนนราษฎพ์ฒันา กองช่าง

จราจร คสล. ผิวจราจร คสล. ถนนรารษฎร์พฒันา  

ถนนราษฎร์พฒันา จากแยกสงวนสิทธิ ์ถึง แยกถนน

บบุผาราม คสล. ฝ่ังขวา กวา้งเฉล่ีย 

0.70-1.50 เมตร ยาว 212 เมตร ฝ่ังซ้าย

0.70-1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

2400 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกันไม่

น้อยกวา่ 736.00 ตารางเมตร ตาม

แบบ ทต. พณ. แบบเลขที่ 8/2561

12 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้างขยาย 115,000       ถนนเสนาณรงค์ กองช่าง

จราจร คสล.  ผิวจราจร คสล. ถนนเสนาณรงค์

ถนนเสนาณรงค์ จากแยกถนนเสนาณรงค์ ถึงสะพานหอ

ถลา ขยายผิวจราจร คสล. . กวา้งเฉล่ีย

1.00-2.80 เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว

90.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกันไม่

น้อยกวา่ 189.00 ตารางเมตร  ตามแบบ

ทต. พณ.  แบบเลขที่ 9/2561

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร



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.

13 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการก่อสร้างขยาย 145,000       ถนนเสนาณรงค์ กองช่าง

จราจรถนนเสนาณรงค์ จาก ผิวจราจร คสล. ถนนเสนาณรงค์ จากแยกถนนศิริชัย

แยกถนนศิริชัย ถึงแยก จากแยกถนนศิริชัย ถึง แยกถนนจ านงค์ราชกิจ ถึงถนนจ านงค์ราชกิจ

ถนนจ านงค์ราชกิจ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 0.80-1.60  เมตร

ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล. รวมกัน ไม่น้อยกวา่

246.00 ตารางเมตร ตามแบบ ทต. พณ.

แบบเลขที่ 10/2561

14 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนังเค็ม 57,000.00    ซอยหนังเค็ม กองช่าง

คสล. ซอยหนังเค็ม (จากปากซอย ถึง ทา้ยซอย) ก่อสร้างถนน

คสล. กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกัน

ไม่น้อยกวา่ 92.50 ตารางเมตร ตามแบบ

ทต.พณ.  แบบเลขที1่2/2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

1.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



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 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  350,000.00   ซอยอู่เค กองช่าง

คสล. ซอยอู่เค ซอยอ่เค  จากเขตทางหลวงถนนนิตโย

ถึงแยกถนนสุวรรณพฒันา ก่อสร้าง

รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร

ความยาว 138.00 เมตร ตามแบบ

ทต.พณ.  แบบเลขที่ 1/2561

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  332,000.00    ถนนเสนาณรงค์ กองช่าง

น้ า คสล .รูปตัวยู ถนน รูปตัวยู  (ข้างเดียว)ถนนเสนาณรงค์ 

เสนาณรงค์ จากแยกถนนจ านงค์ราชกิจ  ถึง 

สะพานหอถลา ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร

หนา 0.125 เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกวา่

0.50 เมตร ความยาว 110.00  เมตร 

พร้อมวางทอ่ คสล. 0.60 จ านวน

58 ทอ่น ตามแบบ ทต พณ 

แบบเลขที่ 13/2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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.

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 105,000.00   หลังอาคารศูนย์ กองช่าง

น้ า คสล.รูปตัวยูหลังอาคาร คสล. รูปตัวยู  หลังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต. พรรณานิคม  เชื่อมต่อรางระบายน้ า ทต.  พรรณานิคม

เดิมบริเวณหลังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ทต. พรรณานิคม รางระบายน้ ารูปตัวยู

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  หนา 0.125 เมตร

ลึกเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 0.50 เมตร ความยาว

41.00 เมตร ตามแบบ ทต. พณ. 

แบบเลขที่ 2/2561

18 โครงการถมลูกรังปรับระดับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าถมลูกรังปรับระดับปา่ช้า 90,000.00    บา้นพรรณา กองช่าง

ปา่ช้าบา้นพรรณา บา้นพรรณา กวา้ง 50.00 เมตร หมู่ที่ 2

ยาว 80.00 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ปรับระดับรวมกันไม่น้อยกวา่ 800.00 

ลบ.ม. ตามแบบ ทต.พณ. 

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์พฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



19 แบบเลขที่ 11/2561

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.

20 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการเพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาปา้ยประชาสัมพนัธ์ 20,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอัดน้ ายาถังเคมีดับเพลิง

ค่าจ้างหมาถายเอกสาร ค่าเบี้ยปรับ ฯลฯ

21 โครงการจัดงานวนั อปพร. เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนั อปพร. 5,000.00      ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

 เช่นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

22 โครงการปอ้งกันและลด เพื่อจ่ายเปน้ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกัน 6,980.00      ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

อุบติัเหตุทางถนน และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศการ

วนัขึ้นปใีหม่และเทศกาลวนัสงกรานต์

23 โครงการฝึกอบรมปรับเปล่ียนเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 80,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมภบิาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02



พฤติกรรม"ศูนย์ขวญัแผนดิน"ปรับเปล่ียนพฤติกรรม"ศูนย์ขวญัแผ่นดิน"

และส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจัด

สถานที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

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.

24 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดต้ัง 100,000.00   ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ทบทวนสมชิก อปพร. สมมชิก อปพร.เช่นค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็

. ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

25 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 50,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมรถบรรทกุน้ า

รุยนต์ดับเพลิง รถยนต์กู้ภยัเล็ก ฯลฯ

26 วสัดุยานพาหนะ เพื่อจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 20,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

และขนส่ง ยางนอก ยางใน สายไมค์ หม้อแบตเตอร่ี

ฟล์ิมกรองแสง หม้อน้ า ฯลฯ

27 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 60,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

และหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมภบิาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



เบนซิล น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

28 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุดับเพลิง เช่น 5,000          ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

สายยางส่งน้ า หวัฉีด หมวกผจญเพลิง

หรือวสัดุอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในงานดับเพลิง

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.

29 จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดสีแดงพนัข้อต่อ 20,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ท าด้วยทองเหลือง

30 โครงการปา้ยจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างปา้ยจราจร 66,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

(ปา้ยแนะน าทั่วไป) พร้อมติดต้ัง และงาน

ร้ือถอนปา้ยเดิม

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมภบิาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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 เงินสมทบกองทนุ จ่ายเปน็เงินสมทบประกันสังคม อัตรา 200,000.00   ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ประกันสังคม  ร้อยละ5 ของค่าจ้างและเงินค่าครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานจ้าง

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้สูงอายุ 3,050,000    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

จ านวน  362  คน

3 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร จ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้พกิาร 844,800.00   ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

จ านวน  69  คน

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมภบิาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
2.2  แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



4 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ 12,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

จ านวน  1  คน

5 เงินส ารองจ่าย เพื่อในกรณีที่ไม่สามารถสามรถคาด 259,000.00   ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า หรือความจ าเปน็

เร่งด่วนที่ต้องจ่ายในกิจการต่าง ๆ ใน

หน้าที่ของเทศบาล

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 เงินสมทบกองทนุ จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกัน 60,000.00    ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

หลักประกันสุขภาพ  สุขภาพ ร้อยละ50 ของเงินที่ได้รับการ

จัดสรร จาก สปสช.

7 เงินบ่ าหน็จลูกจ้างประจ า  เพื่อจ่ายใหลู้กจ้างประจ าที่เกษยีณอายุ 830,400       ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

ราชการในปงีบประมาณ 2562

8 เงินสมทบสมาคมสันนิบาต เพื่อจ่ายสมทบใหส้มาคมสันนิบาต 35,000        ทต.พรรณานิคม ส านักปลัด

แหง่ประเทศไทย แหง่ประเทศไทย ในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง

แบบ ผด.02

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมภบิาลและความมั่นคง

3.    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
2.2  แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ส่วนหกของรายรับจขริงในปทีี่ล่วงมาแล้ว
















































































