
1 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานคร 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

******************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลพรรณานคร จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลพรรณานคร ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
    "บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น าสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
    ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม 
การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน  
    ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
    ๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นคนมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาของประชาชน ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
    ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการขยะให้เกิด
ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
    ๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟูา ประปา ถนน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    ๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย การ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท้องถิ่น  
    ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลพรรณานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        1. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
        2. การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
        3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        5. การจัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
        6. การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        1. การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
        2. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        3. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        4. การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค 
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 
        2. การขยายเขตไฟฟูา ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
        3. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        2. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        4. การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
        5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
        6. การบูรณาการจัดท างบประมาณทุกระดับ 
        7. การจัดหาและพัฒนารายได้ 
        8. การปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน 
        9. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 
        10. การสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค 
        11. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 19 1,185,000.00 19 1,145,000.00 19 1,145,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 19 10,426,000.00 20 10,876,000.00 20 11,376,000.00 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 2,930,000.00 9 980,000.00 9 980,000.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 45 24,311,280.00 23 10,920,000.00 24 11,244,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 51 16,644,000.00 45 16,355,000.00 45 16,405,000.00 

รวม 145 55,496,280.00 116 40,276,000.00 117 41,150,000.00 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 111 โครงการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16 411,500.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 16 9,693,504.00 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 2,699,000.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 25 6,290,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 45 14,007,996.00 

รวม 111 33,102,000.00 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลพรรณานคร มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 0.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณดีั้งเดิม
ของคนไทย 

กิจกรรมประเพณลีอย
กระทง 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การจัดงานวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต ์

 62,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
เห็นคุณคา่ของ
ผู้สูงอายุและสบืสาน
ประเพณีสงกรานต์
ของคนไทย 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต ์
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4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การจัดงานสปัดาห์วัน
วิสาขบูชาและวัน
ส าคัญอื่นๆ 

 5,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนได้
ร่วมกิจกรรมส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมวันวสิาขบูชา 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การจัดงานวันร าลึก
มรณภาพหลวงปูุฝั้น 
อาจาโร 

 25,000.00 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ได้ร าลึกถึงคุณงาม
ความดีหลวงปูุฝั้น อา
จาโร 

จัดงานวันร าลึก
มรณภาพหลวงปูุฝั้น 
อาจาโร 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

 5,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

สื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพการ
ท าอาหาร 

 10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน จ านวน ๓๐ 
คน 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรม 

 10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพเสริม
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน จ านวน ๓๐ 
คน 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพงานช่าง  0.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน จ านวน ๓๐ 
คน 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้านค
หกรรม(การท า
ดอกไม้จันทน์) 

 46,500.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน จ านวน ๓๐ 
คน 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว ์

 10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน จ านวน ๓๐ 
คน 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จ้างเหมาบุคคล
ส าหรับการ
บ ารุงรักษาดูแลสวน
บริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

 78,000.00 เพื่อบ ารุงรักษาและ
ดูแลปรบัปรุงภูมิทัศน์
สวนหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจา
โรให้มสีภาพสวยงาม 

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาสวนบรเิวณหนา้
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลสวนบรเิวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 
(งานสวนสาธารณะ) 

 40,000.00 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการดูแลบ ารุงรักษา
บริเวณสวนให้มีความ
สะอาดและสวยงาม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฯ เช่น ปุ๋ย 
ต้นไม้ ฯลฯ 
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14. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ค่าสาธารณูปโภค
บริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

 40,000.00 เพื่อเป็นค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟูา สวนบรเิวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

สวนหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ 
มีความสวยงาม
นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจ 

15. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพทางการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีอาชีพ
เสรมิทางด้าน
การเกษตรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมอาชีพ
ทางการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

16. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมงาน
สวนสาธารณะ 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุงวัสดุ 
ครุภณัฑ์บรเิวณ
สถานท่ีท่องเที่ยวให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 
เช่น ห้องน้ า อาคาร 
ต่าง ๆ 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

17. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 170,541.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้กับ ศพด.ในเขต
พื้นที่ จ านวน 2 แห่ง 

18. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพื้นที ่

 421,563.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 
จ านวน 3 โรงเรียน 

19. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 

 880,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
บริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนในพื้นที่ 
จ านวน 3 แห่ง 

20. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

 779,400.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศกึษา 
ศพด.ในพื้นที ่

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ศพด.) 

21. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 156,000.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสะอาด 
เป็นระเบียบ น่าเรียน 

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาด 
ศพด.จ านวน 2 แห่ง 

22. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 30,000.00 เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติปีละ 1 
ครั้ง 

23. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชน(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน) 

 3,600.00 เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดหาหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

24. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

 150,000.00 เพื่อให้ประชาชน เด็ก 
เยาวชนไดเ้ล่นกีฬา
ร่วมกันเสริมสร้าง

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาในเขตพื้นท่ีปีละ 
1 ครั้ง 
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ความสามัคคีในชุมชน 

25. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

การแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

 195,000.00 เพื่อเสรมิสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย
การเล่นกีฬาร่วมกัน 

จัดกิจกรรมและเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ปีละ 1 
ครั้ง 

26. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 5,416,400.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 
60 ปีขึ้นไปท่ีมี
คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯไดร้ับเงิน
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
ที่มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยัง
ชีพตามหลักเกณฑฯ์ 

27. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 1,240,000.00 เพื่อให้ผู้พิการมรีายได้
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ที่มีคุณสมบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ก าหนด 

28. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส ์

 66,000.00 เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดสม์ี
รายได้เพื่อใช้ในการ
ด ารงชีพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูต้ิดเชื้อ
เอดสภ์ายในพื้นที่คน
ละ 500 บาท/คน/
เดือน 

29. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น/หรือ
พื้นที ่

 130,000.00 เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
เสรมิสุขภาพการ
ปูองกันควบคุมโรค 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นตามที่ 
สปสช.ก าหนด 

30. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อสม. 

 20,000.00 เพื่อให้ อสม.ไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

จัดอบรมความรู้ให้กับ 
อสม.ในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

31. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

รณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 25,000.00 เพื่อควบคุมปูองกัน
และก าจดัโรคพิษสุนัข
บ้าให้หมดไป 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปีละ 1 ครั้ง 

32. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่อง
โรคเอดส ์

 10,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์แกเ่ด็ก 
เยาวชน ประชาชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องโรคเอดส์
แก่ประชาชน 

33. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

 20,000.00 เพื่อก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า 

จัดกิจกรรมก าจดั
ผักตบชวาและวัชพืช 

34. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ า
ใสคนไทยมคีวามสุข 

 10,000.00 เพื่อก าจัดวัชพืช
บริเวณคู คลองหนอง
น้ าและวัชพืช 

คูคลอง หนองน้ า 
สวยงาม สะอาด 
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35. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้
ความรู้การอนรุักษ์น้ า
และการจัดการน้ าเสีย 

 10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์น้ าและการ
จัดการน้ าเสีย 

ประชาชนได้อนุรักษ์
น้ าและการจัดการน้ า
เสีย 

36. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 20,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การจัดการและ
อนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

37. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การทิง้ขยะและก าจัด
ขยะมูลฝอย(ค่าท้ิง
ขยะ) 

 221,330.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การทิ้งและก าจดัขยะ
มูลฝอย 

ค่าใช้จ่ายในการทิ้ง
ขยะและก าจัดขยะมูล
ฝอย 

38. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลูและมลู
ฝอย 

 468,000.00 เพื่อให้มีบุคคลในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยใน
พื้นที ่

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลูและมลู
ฝอย 

39. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย 

 14,670.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ก าจัดขยะมลูฝอย 

เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การจัดเก็บขยะ 

40. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างติดตั้งประตู
ระบายทดน้ าฝายล า
น้ าอูน 

เงินสะสม 492,000.00 เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
ของประชาชน 

ก่อสร้างติดตั้งประตู
ระบายทดน้ าฝายน้ า
ล้นล าน้ าอูนบ้าน    
บะทองใหม่        
บานระบายขนาด 
1.50 x 2.00 เมตร 

41. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
พื้นทีก่ารเกษตร
บ้านบะทองใหม่ 

เงินสะสม 1,443,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชนซ้ าซาก 

วางท่อ ศสล.
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 เมตรพร้อมบ่อ
พัก คสล.ระยะทาง 
480 เมตร พร้อม
ติดตั้งบานประตู
ระบายน้ า ๒ ชุด 

42. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านม่วงไข่ 
หมู่ 1(สายหน้าบ้าน
นางศลักษณวิภา 
สุวรรณรงค์ ถึงต้น
โพธิ์) 

 181,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ความยาว 70 เมตร 

43. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้าน
ม่วงไข่ หมู่ 1 

 241,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
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44. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายข้าง 
ทต.พรรณานคร หมู่ 
2 

 184,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ความยาว ๕๓๐ เมตร 

45. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ 3 สายที่ 1 

 184,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ความยาว ๒๐๐ เมตร 

46. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ 3 สายที่ 2 

 269,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ความยาว ๒๕๐ เมตร 

47. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรบ้าน
นาหัวช้าง หมู่ 4 

 314,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนนลูกรัง 

48. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านบะ
ทอง หมู่ 5 (สายบ้าน
นางแสงจันทร์ เจรญิ
สวัสดิ์ถึงวัดปุาอดุมสม
พร) 

 490,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

49. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านเม็ก 
หมู่ 7 (สายบ้านนาย
สมปอง พลจางวางถึง
หน้าบ้านนายไพศาล 
เพชรพรรณ) 

 285,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

50. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านโคก
ชุมพร หมู่ 8 สายที่ 
2(สายหน้าบ้านนาย
สนั่นจิต ไชยชมภู ถึง
บ้านนางพยอม สุทิน) 

 325,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล 

51. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านโคก
ชุมพร หมู่ 8 สายที่ 
1 (จากท่ีนานางวิไล 
สุทธิโคตรถึงวัดสุทธิ
มงคล) 

 246,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล 

52. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ 9 สายที่ 2 
(หลังโรงเรยีนพรรณา
วิทยาถึงบ้านนางเรือง
อุไร ศิริบตุร) 

 424,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล 
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53. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ 9 สายที่ 1 
(สายบ้านางเพลินจิตร 
สัตถาผล ถึงบ้านนาย
บุญเรือน ไชยเชษฐ์) 

 103,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล 

54. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลูกรังรอบหนองแวง 
หมู่ 11 

 103,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนนลูกรัง 

55. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลูกรังเลียบล าน้ าอูน
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
12 (จากศาลา
ประชาคมถึงฝายน้ า
ล้น) 

เงินสะสม 388,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนนลูกรัง 

56. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
12 (จากท่ีนานางทะ
กลิ่น ไชยปัญหา ถึงที่
นานายวิชุน บุญจริง) 

 455,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนนลูกรัง 

57. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
อ้อ หมู่ 13 สายที่ 1 
(หน้าบ้านนายสมปอง 
ทองบุตร ถึงที่นานาง
มะลิ วิกล) 

 197,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล 

58. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
อ้อ หมู่ 13 สายที่ 2 
(สายบ้านนางยุพิน 
จันทรครถึงบ้านนาง
เรืองอุไร ศิรบิุตร) 

 306,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้โดยสะดวก 

ถนน คสล 

59. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ 6 

 165,000.00 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากการเกดิ
น้ าท่วมขังในฤดูฝน 

รางระบายน้ ารูปตัวย ู

60. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน เสริมผิวถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 

 150,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนและสะพานใช้
โดยสะดวก 

ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมเสรมิผิว ถนน 
สะพาน 

61. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดหาวัสดุก่อสร้าง
ส าหรับซ่อมแซมถนน 

 80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ

วัสดุก่อสร้าง 
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สะพาน สัญจร 

62. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูา 

63. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดหาวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุส าหรับปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

 100,000.00 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะให้ใช้
งานได ้

จัดหาวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุส าหรับซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

64. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายประปา
ภายในหมู่บ้าน 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปา 

65. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

เร่งรัดขยายบริการ
ไฟฟูาโดยระบบผลติ
กระแสไฟฟูาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

 400,000.00 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที ่

ขยายบริการไฟฟูาโดย
ระบบผลิต
กระแสไฟฟูาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
แก่ประชาชน 

66. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าห้วยทราย 

เงินสะสม 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรข้ามล าน้ า 

สะพาน คสล.กว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร 

67. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุนการ
รณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

 20,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

จัดท าโครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
รณรงค์การปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

68. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 130,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ฝึกอบรมบ าบดัฟื้นฟู
และฝึกอาชีพภายหลัง
การบ าบัดฟื้นฟู 

69. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 10,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ภัยและการปูองกันภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ปูองกันภัย 

70. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร.(ค่าเดินทาง,
รายจ่ายซึ่งบริการ) 

 51,640.00 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร. 

สนับสนุนค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน ค่า
เดินทางไปราชการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นของ
สมาชิก อปพร. 

71. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า
(เงินส ารองจ่าย) 

 118,600.00 เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนผู้ประสบภัย 

การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 
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72. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน ผู้น าชุมชน 
ผู้น าสตร ี

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมประชาสังคม 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน ผู้น าชุมชน 

73. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

74. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรม 5 ส  0.00 เพื่อให้บริเวณ
ส านักงานมีความ
สะอาดน่าอยู่นา่
ท างาน 

กิจกรรม 5 ส 

75. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด
(ค่าเดินทางไป
ราชการส านักปลัด) 

 316,500.00 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ แก่
พนักงาน ลูกจ้าง
เพื่อให้สามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อบรมเจ้าหนา้ที่ 
ผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร 

76. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

 469,559.00 เพื่อให้มีวัสดุที่พร้อม
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องส าหรับ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

77. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

 35,000.00 เพื่อให้มีครุภณัฑ์ที่
พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน เช่น ตู้ โตะ๊ 
เก้าอี้ ฯลฯ 

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

78. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภณัฑ์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น 

 113,360.00 เพื่อบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมและปรับปรุง
วัสดุครภุัณฑ์การ
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอื่นให้ใช้งาน
ได้เป็นปกต ิ

ซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุ
ครุภณัฑ ์

79. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่า
สาธารณูปโภค 

 175,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
สาธาณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น ค่าน้ าประปา ค่า
ไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่า
กระแสไฟฟูา
สาธารณะ ค่า
ไปรษณีย์ ค่า
อินเตอร์เนต็ 

ค่าน้ า ค่าไฟฟูา ค่า
ไปรษณีย์ ค่า
อินเตอร์เนต็ 

80. การบริหารจัดการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา  15,000.00 เพื่อศึกษาวิจัย จ้างท่ีปรึกษาประเมิน
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บ้านเมืองที่ด ี ศึกษาวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 

ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆภายใน
องค์กร 

ความพึงพอใจ 

81. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การจ้างเหมาบริการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน(รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ส านักปลดั) 

 305,000.00 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บริการการให้ผู้รบัจ้าง
ท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น จ้างเหมา
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ้างเหมาคนงานท า
ความสะอาด ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่ารังวัดทีด่ินฯ และ
ค่าจ้างเหมาอื่น ฯลฯ 

- 

82. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 0.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาหมู่บ้าน 
ต าบล 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านต าบลเพื่อ
จัดท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

83. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การร่วมการจัดงานรัฐ
พิธี งานพิธีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท.ที่
ต้องบูรณาการร่วมกัน
ตามนโยบายของทาง
ราชการ(ค่าพวงมาลยั 
ช่อดอกไม้ฯลฯ) 

 5,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ร่วมกับ อปท.
หน่วยงานอ่ืนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

- 

84. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว เครื่องขยายเสียง 
เสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 

 50,000.00 เพื่อปรับปรุง
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
หอกระจายข่าวเพื่อ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

ปรับปรุง ขยายเขต 
ซ่อมแซมระบบหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

85. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุในการปรับปรุง 
ขยายเขต ซ่อมแซม
หอกระจายข่าว 
เครื่องขยายเสียง 
เสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 

 30,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟูา
และวิทยุในการ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

จัดหาวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุส าหรับซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

86. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

 35,000.00 เพื่อเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคล 
คณะบุคคล ท่ีมานิเทศ
งานและรับรองการ

ค่ารับรองและพิธีการ 
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ประชุมสภา 

87. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

 30,000.00 เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

ครุภณัฑ์ได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 

88. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน(ค่า
เดินทางไปราชการ
กองคลัง) 

 140,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากร 

89. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

 90,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

90. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกองคลัง 

 29,000.00 เพื่อพัฒนารายได้ของ
เทศบาลและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์ศินก
องคลัง 

จ้างเหมาบริการเพื่อ
พัฒนารายได ้

91. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

 16,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์ต่าง เช่น 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ตู้ กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ 

92. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทรายจา่ย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
กองช่าง (ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่ารังวัด
ที่ดิน ฯลฯ) 

 40,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกองช่างเกิด
ประสิทธิภาพ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
เช่น ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ฯลฯ 

93. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน(ค่า
เดินทางไปราชการ
กองช่าง) 

 40,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกอง
ช่าง 

พัฒนาบุคลากร 

94. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

 95,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

95. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

 22,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกอง
ช่าง 

ครุภณัฑ์ต่าง เช่น 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ตู้ กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ 

96. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 73,860.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
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เทศบาล 

97. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย) 

 26,377.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
บ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

98. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท) 

 316,480.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

99. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุาย
การเมือง) 

 2,624,640.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ประธานสภา รอง
ประธานสภา 
เลขานุการสภา 

เงินเดือนฝุายการเมือง 

100. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายประจ า)
ส านักปลดั 

 5,151,480.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพ 

เงินเดือนฝุายประจ า
ส านักปลดั 

101. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าตอบแทน
ส านักปลดั 

 165,000.00 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง
ส านักปลดั 

ประเภทค่าตอบแทน
ส านักปลดั 

102. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายประจ า)
กองคลัง 

 1,655,040.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงาน
จ้างกองคลัง 

เงินเดือนฝุายประจ า
กองคลัง 

103. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าตอบแทน
กองคลัง 

 98,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกองคลัง 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
การศึกษาบุตรฯลฯ 

ประเภทค่าตอบแทน
กองคลัง 

104. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายประจ า)
กองช่าง 

 1,181,760.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
ค่าจ้างพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงาน
จ้างกองช่าง 

เงินเดือนฝุายประจ า
กองช่าง 

105. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าตอบแทน
กองช่าง 

 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง เช่น ค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ค่าศึกษาบุตร ฯลฯ 

ประเภทค่าตอบแทน
กองช่าง 

106. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดกิจกรรมแสดง
ความอาลัยและถวาย
ราชกุศลแด่

 45,500.00 เพื่อจัดกิจกรรมแสดง
ความอาลัยและถวาย
พระราชกุศลแด่

จัดกิจกรรมแสดง
ความอาลัยและถวาย
พระราชกุศลแด่
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พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

107. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดกิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและกจิกรรม 
๑๐๙ ครั้ง รอยพระ
บาทยาตรายังจารึก 
สกลนคร 

 85,700.00 เพื่อจัดกิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและกจิกรรม 
๑๐๙ ครั้ง รอยพระ
บาทยาตรายังจารึก 
สกลนคร 

จัดกิจกรรมถวายความ
อาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและกจิกรรม 
๑๐๙ ครั้ง รอยพระ
บาทยาตรายังจารึก 
สกลนคร 

108. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการรับเสด็จฯ
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้า          
สิริวณัณวรีนารรีัตน์
เสด็จฯไปทรงสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร 

 24,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

จัดเตรียมการรับเสด็จ
ฯ 

109. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายซึ่งบริการงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (จ้าง
เหมาบริการต าแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข) 

 59,500.00 เพื่อให้มีบุคลากร
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

จ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

110. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการรับเสด็จฯสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูรเสด็จฯพระราช
ด าเนินทรงประกอบพิธี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอัฐิธาตุหลวงปูุ
มั่น ภูริทัตโตและยกฉัตร
พระมหาเจดียพ์ิพธิภัณฑ์
หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต 

 15,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

โครงการ/กิจกรรม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระบรม
วงศานุวงศ์ 

111. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปลูกดอก
ดาวเรืองงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ของจังหวัด
สกลนคร 

 54,000.00 เพื่อปลูกดอกดาวเรือง
งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชของจังหวัด
สกลนคร 

ปลูกดอกดาวเรืองงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชของจังหวัด
สกลนคร 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 85 โครงการ จ านวนเงิน 29,867,098 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 85 โครงการ จ านวนเงิน 29,867,098 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 303,006.79 8 303,006.79 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 13 9,363,298.82 13 9,363,298.82 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 2,469,370.00 5 2,469,370.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 20 4,813,355.00 20 4,813,355.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 39 12,918,067.62 39 12,918,067.62 

รวม 85 29,867,098.23 85 29,867,098.23 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่ม
า 

งบประม
าณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนินง

าน 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

 50,000.00 28,380.00 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์จดัท า
เทียนพรรษา 

04/07/2
560 

5 

  5,100.00 
จ้างเหมาจดัท า
ปูายโครงการแห่
เทียนพรรษา 

04/07/2
560 

5 

  9,300.00 
จ้างเหมาตกแต่ง
สถานท่ีโครงการ
แห่เทียนพรรษา 

12/07/2
560 

5 

  7,200.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม
โครงการแห่
เทียนพรรษา 

12/07/2
560 

5 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การจัดงานวันผูสู้งอายุและ
วันสงกรานต ์

 62,000.00 13,850.00 จัดซื้อของรางวัล
การประกวด
ผู้สูงอาย ุ

21/04/2
560 

5 

  2,250.00 
จ้างเหมาจดัท า
ปูายโครงการวัน

21/04/2
560 

5 
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ผู้สูงอายุและ
สงกรานต ์

  9,900.00 

จ้างเหมาบริการ
ติดตั้งเครื่องเสียง
และตกแต่ง
สถานท่ี 

21/04/2
560 

5 

  6,000.00 
จ้างเหมาจดัท า
พวงมาลัยดอก
มะล ิ

21/04/2
560 

5 

  3,000.00 

จ้างเหมาจดั
นิทรรศการหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

21/04/2
560 

5 

  27,000.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ว่างโครงการวัน
ผู้สูงอาย ุ

21/04/2
560 

5 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การจัดงานสปัดาห์วันวิ
สาขบูชาและวันส าคญัอื่นๆ 

 5,000.00 2,250.00 จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ตามโครงการเข้า
ร่วมงานวันวิ
สาขบูชา 

22/05/2
560 

5 

  1,800.00 

ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตาม
โครงการเข้าร่วม
สัปดาห์วันวิ
สาขบูชา 

22/05/2
560 

5 

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การจัดงานวันร าลึก
มรณภาพหลวงปูุฝั้น อาจา
โร 

 25,000.00 4,800.00 จ้างเหมาจดัท า
ปูายโฆษณา
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมการจัด
งานวันร าลึก   
มรณภาพหลวงปูุ
ฝั้น อาจาโร 

09/01/2
560 

5 

  3,400.00 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตาม
โครงการจดั
กิจกรรมการจัด
งานวันร าลึก
มรณภาพหลวงปูุ
ฝั้น อาจาโร 

09/01/2
560 

5 

  2,500.00 จ้างเหมาจดัหา 16/01/2 5 
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อาหารว่างและ
เครื่องดื่มการจัด
งานร าลึก
มรณภาพหลวงปูุ
ฝั้น 

560 

  4,600.00 

จ้างเหมาตดิตั้ง
เครื่องเสยีงงาน
วันร าลึก
มรณภาพหลวงปูุ
ฝั้น 

16/01/2
560 

5 

  9,700.00 

จ้างเหมาตกแต่ง
สถานท่ีและจา้ง
เหมาท าความ
สะอาดตาม
โครงการจดังาน
วันร าลึก
มรณภาพหลวงปูุ
ฝั้น 

16/01/2
560 

5 

5. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม
(การท าดอกไมจ้ันทน์) 

 46,500.00 30,010.00 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมท า
ดอกไม้จันทน์ 

27/06/2
560 

5 

  240.00 

จ้างเหมาจดัท า
ปูายโครงการ
ฝึกอบรมจดัท า
ดอกไม้จันทน์ 

27/06/2
560 

5 

  16,250.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
โครงการอบรม
ท าดอกไม้จันทน์ 

27/06/2
560 

5 

6. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

จ้างเหมาบุคคลส าหรับการ
บ ารุงรักษาดูแลสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

 78,000.00 78,000.00 จ้างเหมา นาย
สมัย ทิพหม่อม 
ดูแลสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์ 
อาจารยฝ์ั้น อา
จาโร 

01/10/2
559 

365 

7. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดูแลสวนบริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น 
อาจาโร (งาน
สวนสาธารณะ) 

 40,000.00 6,419.00 วัสดุก่อสร้าง 20/03/2
560 

5 

  3,063.00 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

06/03/2
560 

5 

  3,526.00 วัสดุงานบ้านงาน 28/08/2 5 
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ครัว 560 

8. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ค่าสาธารณูปโภคบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

 40,000.00 1,131.20 ค่าน้ าประปา
เดือน ต.ค.59 

21/10/2
559 

5 

  2,056.59 
ค่าน้ าประปา 
เดือน พ.ย.59 

08/11/2
559 

5 

  704.57 ค่าไฟฟูา 
11/11/2
559 

5 

  696.25 
ค่าไฟฟูาเดือน 
พ.ย.59 

06/12/2
559 

5 

  1,547.22 
ค่าน้ าประปา
ประจ าเดือน 
ธ.ค.59 

15/12/2
559 

5 

  979.22 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ธ.ค.59 

04/01/2
560 

5 

  2,079.76 
ค่าน้ าประปา
ประจ าเดือน 
ม.ค.60 

11/01/2
560 

5 

  1,309.87 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ม.ค.60 

02/02/2
560 

5 

  2,033.43 
ค่าน้ าประปา
เดือน ก.พ.60 

09/02/2
560 

5 

  1,124.54 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ก.พ.60 

06/03/2
560 

5 

  2,195.75 
ค่าน้ าประปา
เดือนมี.ค.60 

20/03/2
560 

5 

  733.30 
ค่าไฟฟูา เดือน
มี.ค.60 

11/04/2
560 

5 

  1,200.54 
ค่าน้ าประปา 
เดือน มี.ค.60 

11/04/2
560 

5 

  1,200.54 
ค่าน้ าประปา
เดือน พ.ค.60 

09/05/2
560 

5 

  753.88 
ค่าไฟฟูา เดือน 
เม.ย.60 

09/05/2
560 

5 

  521.38 
ค่าไฟฟูาเดือน 
พ.ค.60 

22/06/2
560 

5 

  833.32 
ค่าน้ าประปา 
เดือน มิ.ย.60 

22/06/2
560 

5 

  674.53 
ค่าน้ าประปา
เดือน ก.ค.60 

17/07/2
560 

5 
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  431.48 
ค่าไฟฟูาเดือน 
มิ.ย.60 

08/08/2
560 

5 

  331.94 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ก.ค.60 

08/08/2
560 

5 

  444.32 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ส.ค.60 

07/09/2
560 

5 

  583.79 ค่าน้ าประปา 
20/09/2
560 

5 

  901.37 ค่าน้ าประปา 
20/09/2
560 

5 

9. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 170,541.0
0 

91,637.96 สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

01/11/2
559 

196 

  17,160.64 
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

16/05/2
560 

46 

  37,288.18 
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30/06/2
560 

138 

1
0. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในพื้นที ่

 421,563.0
0 

31,412.92 สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)
โรงเรียนในพื้นที ่

01/11/2
559 

30 

  
197,328.2

4 

สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)
โรงเรียนในพื้นที ่

30/11/2
559 

166 

  51,771.44 
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)
โรงเรียนในพื้นที ่

16/05/2
560 

46 

  
131,343.4

4 

สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)
โรงเรียนในพื้นที ่

30/06/2
560 

138 

1
1. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

 880,000.0
0 

100,000.0
0 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
โรงเรียนบ้านม่วง
ไข่บ้านเม็ก 

08/11/2
559 

5 

  
184,000.0

0 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
โรงเรียนวดัสุทธิ
มงคล 

08/11/2
559 

5 

  
158,000.0

0 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
บ้านบะทองนา

08/11/2
559 

5 
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หัวช้าง 

  
168,000.0

0 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
โรงเรียนวดัสุทธิ
มงคล 

09/06/2
560 

5 

  
100,000.0

0 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
โรงเรียนบ้านม่วง
ไข่บ้านเม็ก 

09/06/2
560 

5 

  
170,000.0

0 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
บ้านบะทองนา
หัวช้าง 

09/06/2
560 

5 

1
2. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

 779,400.0
0 

335,200.0
0 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาหัว
ช้าง 

08/11/2
559 

5 

  
266,200.0

0 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านม่วงไข ่

08/11/2
559 

5 

  74,000.00 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านม่วงไข ่

09/06/2
560 

5 

  
104,000.0

0 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาหัว
ช้าง 

09/06/2
560 

5 

1
3. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 156,000.0
0 

78,000.00 จ้างเหมาบุคคล
ดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

01/10/2
559 

365 
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บ้านบะทองนา
หัวช้าง นางบุญ
เลอ ผ่องแก้ว
อินทร์ 

  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคล
ดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบะทองนา
หัวช้าง นายสุวิ
สันต์ อ่อนโพธา 

01/10/2
559 

365 

1
4. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ  30,000.00 2,500.00 จ้างเหมาอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่มงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

16/01/2
560 

5 

  4,900.00 
จ้างเหมาตดิตั้ง
เครื่องเสยีงงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

16/01/2
560 

5 

  8,700.00 

จ้างเหมาจดั
นิทรรศการและ
ตกแต่งสถานท่ี
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

16/01/2
560 

5 

  1,500.00 

จ้างเหมาจดัท า
ปูายโครงการ
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

16/01/2
560 

5 

  12,400.00 
จัดซื้อขนมของ
รางวัลงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

16/01/2
560 

5 

1
5. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
(หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน) 

 3,600.00 3,600.00 จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

01/10/2
559 

360 

1
6. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

 150,000.0
0 

82,000.00 ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน
กรรมการ
โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

27/03/2
560 

5 

  13,740.00 
จัดซื้อถ้วยรางวัล
อุปกรณ์กีฬายา
เสพติด 

03/04/2
560 

5 

  42,750.00 จ้างเหมาอาหาร 03/04/2 5 
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เครื่องดื่ม
โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 

560 

  9,900.00 

จ้างเหมา
จัดเตรียม
สถานท่ีพร้อม
เครื่องเสยีง
โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 

03/04/2
560 

5 

1
7. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

 195,000.0
0 

60,700.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ า
สนามการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

22/02/2
560 

5 

  7,500.00 

จ้างเหมาจดัท า
ปูายผ้าไวนิลตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
พรรณาสัมพันธ์ 

22/02/2
560 

5 

  86,766.00 

จัดซื้อชุดกีฬา
อุปกรณ์กีฬาและ
ถ้วยรางวัลตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

22/02/2
560 

5 

  3,800.00 

จัดซื้อเวชภณัฑ์
ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

22/02/2
560 

5 

  23,200.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ส าหรับนักกีฬา
ในการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

22/02/2
560 

5 

  13,000.00 

จ้างเหมาบริการ
ติดตั้งเครื่องเสียง
เวที เต็น พร้อม
รื้อถอนและ
บริการจดัเตรียม
สนามแข่งขัน 

20/02/2
560 

5 
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1
8. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 5,416,400
.00 

5,189,000
.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

04/10/2
559 

365 

1
9. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,240,000
.00 

1,240,000
.00 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

04/10/2
559 

365 

2
0. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ตดิ
เชื้อเอดส ์

 66,000.00 54,000.00 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์

04/10/2
559 

365 

2
1. 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น/
หรือพ้ืนท่ี 

 130,000.0
0 

130,000.0
0 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น/หรือ
พื้นที ่

11/04/2
560 

5 

2
2. 

การบริหาร
จัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การทิ้งขยะและก าจัดขยะ
มูลฝอย(ค่าท้ิงขยะ) 

 221,330.0
0 

26,525.00 ค่าทิ้งขยะ เดือน 
ต.ค.59 

18/11/2
559 

5 

  15,937.50 
ค่าทิ้งขยะเดือน
พฤศจิกายน 
2559 

28/12/2
559 

5 

  14,737.50 
ค่าทิ้งขยะ เดือน 
ธ.ค.59 

20/01/2
560 

5 

  17,737.50 
ค่าทิ้งขยะเดือน
มกราคม60 

20/03/2
560 

5 

  18,355.00 
ค่าทิ้งขยะ เดือน 
มี.ค.60 

03/05/2
560 

5 

  18,185.00 
ค่าธรรมเนียมทิ้ง
ขยะเดือน เม.ย.
60 

26/05/2
560 

5 

  23,160.00 
ค่าทิ้งขยะเดือน 
พ.ค.60 

22/06/2
560 

5 

  13,282.50 
ค่าทิ้งขยะเดือน 
กุมภาพันธ์ 60 

22/06/2
560 

5 

  18,162.50 
ค่าทิ้งขยะ เดือน 
มิ.ย.60 

17/07/2
560 

5 

  19,917.50 
ค่าทิ้งขยะเดือน 
ก.ค.60 

17/08/2
560 

5 

  24,847.50 
ค่าทิ้งขยะเดือน 
ส.ค.60 

20/09/2
560 

5 
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  10,482.50 
ค่าทิ้งขยะเดือน 
กันยายน 2560 

28/09/2
560 

5 

2
3. 

การบริหาร
จัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจ้างเหมาจัดเก็บขยะสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย 

 468,000.0
0 

78,000.00 จ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย นาย
ไพจิตร จอมศรี
วัน 

01/10/2
559 

365 

  78,000.00 

จ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย นาย
คชาธาร สมพ
มิตร 

01/10/2
559 

365 

  78,000.00 

จ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย นาย
สมจิตร เพชร
พรรณ 

01/10/2
559 

365 

  78,000.00 

จ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย นาย
ทองพูล วงค์ษา
ทอง 

01/10/2
559 

365 

  78,000.00 

จ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย นาย
วัฒนา ทองนิวัน 

01/10/2
559 

365 

  78,000.00 

จ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย นาย
ชัยยันต์ วิดีสา 

01/10/2
559 

365 

2
4. 

การบริหาร
จัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมลู
ฝอย 

 14,670.00 3,040.00 วัสดุอื่น 06/03/2
560 

5 

  6,000.00 วัสดุอื่น 
28/08/2
560 

5 

2
5. 

การบริหาร
จัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร

ก่อสร้างติดตั้งประตูระบาย
ทดน้ าฝายล าน้ าอูน 

เงินสะสม 492,000.0
0 

492,000.0
0 

ก่อสร้างติดตั้ง
ประตรูะบายทด
น้ าฝายล าน้ าอูน 

27/06/2
560 

30 
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มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2
6. 

การบริหาร
จัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนท่ี
การเกษตรบ้านบะทองใหม ่

เงินสะสม 1,443,000
.00 

1,279,000
.00 

วางท่อระบายน้ า
เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมพื้นที่
การเกษตร
บ้านบะทองใหม ่

05/05/2
560 

90 

2
7. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านม่วงไข่ หมู่ 1(
สายหน้าบ้านนางศลักษณ
วิภา สุวรรณรงค์ ถึงต้น
โพธิ์) 

 181,000.0
0 

179,500.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านม่วงไข่ 
หมู่ 1(สายหน้า
บ้านนางศลักษณ
วิภา สุวรรณรงค์ 
ถึงต้นโพธ์ิ) 

28/09/2
560 

30 

2
8. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านม่วงไข่ หมู่ 
1 

 241,000.0
0 

229,000.0
0 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้าน
ม่วงไข่ หมู่ 1 

21/08/2
560 

90 

2
9. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้าง ทต.พรรณา
นคร หมู่ 2 

 184,000.0
0 

184,000.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าง 
ทต.พรรณานคร 
หมู่ 2 

30/12/2
559 

30 

3
0. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังปลาปูอม หมู่ 
3 สายที่ 1 

 184,000.0
0 

180,500.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ 3 สาย
ที่ 1 

28/09/2
560 

60 

3
1. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังปลาปูอม หมู่ 
3 สายที่ 2 

 269,000.0
0 

263,900.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ 3 สาย
ที่ 2 

28/09/2
560 

60 

3
2. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านนาหัวช้าง 
หมู่ 4 

 314,000.0
0 

284,000.0
0 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้าน
นาหัวช้าง หมู่ 4 

15/08/2
560 

90 

3
3. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบะทอง หมู่ 5 
(สายบ้านนางแสงจันทร์ 
เจริญสวัสดิ์ถึงวัดปุาอุดมสม
พร) 

 490,000.0
0 

473,300.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบะ
ทอง หมู่ 5 (สาย
บ้านนางแสง

28/09/2
560 

60 
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จันทร์ เจรญิ
สวัสดิ์ถึงวัดปุา
อุดมสมพร) 

3
4. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเม็ก หมู่ 7 (สาย
บ้านนายสมปอง พล
จางวางถึงหน้าบ้านนาย
ไพศาล เพชรพรรณ) 

 285,000.0
0 

278,800.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเม็ก 
หมู่ 7 (สายบ้าน
นายสมปอง พล
จางวางถึงหน้า
บ้านนายไพศาล 
เพชรพรรณ) 

28/09/2
560 

45 

3
5. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกชุมพร หมู่ 8 
สายที่ 2(สายหน้าบ้านนาย
สนั่นจิต ไชยชมภู ถึงบ้าน
นางพยอม สุทิน) 

 325,000.0
0 

149,750.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
ชุมพร หมู่ 8 
สายที่ 2 

28/09/2
560 

45 

3
6. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกชุมพร หมู่ 8 
สายที่ 1 (จากท่ีนานางวิไล 
สุทธิโคตรถึงวัดสุทธิมงคลป 

 246,000.0
0 

149,750.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
ชุมพร หมู่ 8 
สายที่ 1 

28/09/2
560 

45 

3
7. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง
รอบหนองแวง หมู่ 11 

 103,000.0
0 

103,000.0
0 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังรอบ
หนองแวง หมู่ 
11 

22/11/2
560 

30 

3
8. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าอูนบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ 12 (จากศาลา
ประชาคมถึงฝายน้ าล้น) 

เงินสะสม 388,000.0
0 

388,000.0
0 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังเลยีบ
ล าน้ าอูนบ้านบะ
ทองใหม่ หมู่ 12 
(จากศาลา
ประชาคมถึงฝาย
น้ าล้น) 

21/08/2
560 

90 

3
9. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 12 (จากท่ีนานางทะ
กลิ่น ไชยปัญหา ถึงที่นา
นายวิชุน บุญจริง) 

 455,000.0
0 

443,000.0
0 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 12 

21/08/2
560 

90 

4
0. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ 13 
สายที่ 1 (หน้าบ้านนาย
สมปอง ทองบุตร ถึงที่นา
นางมะลิ วิกล) 

 197,000.0
0 

127,000.0
0 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
อ้อ หมู่ 13 สาย
ที่ 1 

29/09/2
560 

30 

4 การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  306,000.0 127,000.0 ก่อสร้างถนน 29/09/2 30 
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1. ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เหล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ 13 
สายที่ 2 (สายบ้านนาง
ยุพิน จันทรครถึงบ้านนาง
เรืองอุไร ศิรบิุตร) 

0 0 คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
อ้อ หมู่ 13 สาย
ที่ 2 

560 

4
2. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยูบ้านโคกสุวรรณ หมู่ 6 

 165,000.0
0 

165,000.0
0 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัว
ยูบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ 6 

31/05/2
560 

60 

4
3. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมถนน สะพาน 
เสรมิผิวถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

 150,000.0
0 

42,000.00 จัดซื้อลูกรัง 
300ลบ.ม.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-13 

09/05/2
560 

5 

  21,000.00 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม ลง
ลูกรังพร้อมเกลี่ย
เรียบ ม.
1,2,3,4,7,9,1
2,13 

20/09/2
560 

5 

  38,000.00 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม ลง
ลูกรังพร้อมเกลี่ย
เรียบ ม.1,9,10 

26/09/2
560 

5 

4
4. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

 100,000.0
0 

12,215.00 วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

08/03/2
560 

5 

  20,050.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

03/04/2
560 

5 

  15,490.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

22/05/2
560 

5 

  30,250.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

31/07/2
560 

5 

  8,850.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

30/08/2
560 

5 

4
5. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เร่งรัดขยายบริการไฟฟูา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟูา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

 400,000.0
0 

400,000.0
0 

เร่งรัดขยาย
บริการไฟฟูาโดย
ระบบผลิต
กระแสไฟฟูา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

28/09/2
560 

30 

4
6. 

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้ามล าห้วย
ทราย 

เงินสะสม 500,000.0
0 

500,000.0
0 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล าห้วย

08/05/2
560 

90 
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พื้นฐาน ทราย 

4
7. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุนการ
รณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

 20,000.00 9,600.00 จ้างเหมาจดัท า
ปูายผ้าไวนิลตาม
โครงการรณรงค์
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

28/12/2
559 

5 

  9,600.00 

จ้างเหมาจดัท า
ปูายโครงการลด
อุบัติเหตุช่วง
สงกรานต ์

11/04/2
560 

5 

4
8. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 130,000.0
0 

78,000.00 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมบ าบดั
ฟื้นฟูผู้เสพผูต้ิด
ยาเสพตดิ 

22/05/2
560 

5 

  52,000.00 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมบ าบดั
ฟื้นฟูผู้เสพผูต้ิด
ยาเสพตดิ รุ่น 2 

22/06/2
560 

5 

4
9. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของสมาชิก อปพร.(ค่า
เดินทาง,รายจา่ยซึ่งบริการ) 

 51,640.00 7,200.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ อป
พร. 

26/12/2
559 

5 

  19,440.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ อป
พร.ช่วง
สงกรานต ์

03/04/2
560 

5 

  10,000.00 

ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของอป
พร.ช่วงน้ าท่วม 

18/08/2
560 

5 

5
0. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยที่ไม่
สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้า(เงินส ารองจ่าย) 

 118,600.0
0 

5,016.80 จัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าหรับ
ช่วยผู้ประสบ
อุทกภัย 

17/08/2
560 

5 

  5,400.00 
จัดซื้อทรายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

17/08/2
560 

5 

  4,500.00 

จัดซื้อกระสอบ
บรรจุทรายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

17/08/2
560 

5 
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  24,500.00 
จัดซื้อถุงยังชีพพ
เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

17/08/2
560 

5 

  2,000.00 

จ้างเหมารถแบค
โฮลเ์พื่อ
ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

17/08/2
560 

5 

  2,100.00 
จัดซื้อหินลูกรัง
เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

17/08/2
560 

5 

5
1. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 10,000.00 4,000.00 จ้างเหมารถ
รับส่งไปกลับ
ตามโครงการจดั
กิจกรรมปกปูอง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

15/12/2
559 

5 

  4,200.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ตามโครงการจดั
กิจกรรมปกปูอง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

15/12/2
559 

5 

5
2. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด(ค่า
เดินทางไปราชการส านัก
ปลัด) 

 316,500.0
0 

9,926.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

04/10/2
559 

5 

  11,926.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการและ
ค่าลงทะเบียน
อบรม 

11/11/2
559 

5 

  6,660.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการและ
ค่าลงทะเบียน
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
หลักสตูรธุรการ
ยุคดิจิทัลกับการ
พัฒนาทักษะ
ด้านธุรการ 

15/12/2
559 

5 
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  9,234.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการและ
ค่าลงทะเบียน
อบรมหลักสูตร
การก าหนดราคา
กลาง 

20/12/2
559 

5 

  4,741.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการโครงการ
สัมมนาการสร้าง
เสรมิคุณภาพ
การจัดเก็บ
รายได ้

28/12/2
559 

5 

  9,518.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
สมาคมสันนิบาต 

01/02/2
560 

5 

  11,700.00 

ค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม
หลักสตูรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15/02/2
560 

5 

  8,248.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการ
ประชุมสมัมนา
วิชาการเรื่องเวที
สานพลังชุมชน 

08/03/2
560 

5 

  2,680.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการอบรม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

08/03/2
560 

5 

  2,680.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

08/03/2
560 

5 

  2,680.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

13/03/2
560 

5 
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  2,912.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
เพื่อสนับสนุน
การประเมิน
ราคาที่ดิน 

27/03/2
560 

5 

  3,800.00 

ค่าลงทะเบียน
อบรมแนว
ทางการยกร่าง
การปรับปรุง
แก้ไขข้อบัญญัต ิ

20/04/2
560 

5 

  
100,000.0

0 

ค่าลงทะเบียน
โครงการ
ฝึกอบรมนัก
บริหารงาน
ท้องถิ่นระดับสูง 

22/05/2
560 

5 

  8,126.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการอบรม
โครงการ
แนวทางยกร่าง
ข้อบัญญัติเรื่อง
สิงปฏิกูลมูลฝอย 

22/05/2
560 

5 

  7,500.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม
หลักสตูรการ
ตรวจสอบ
ภายใน
ระดับกลาง 

09/06/2
560 

5 

  6,232.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการฝึกอบรม
หลักสตูรนัก
บริหารงาน
ท้องถิ่นระดับสูง 

09/06/2
560 

5 

  18,274.00 
ค่าเดินทางไป
ราชการของนาย
สมยศ ศรีสอาด 

20/06/2
560 

5 

  8,138.00 
ค่าเดินทางไป
ราชการของนาย
สมยศ ศรีสอาด 

20/06/2
560 

5 

  6,680.00 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทาง
ไปราชการอบรม
หลักสตูรการตั้ง

12/07/2
560 

5 
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ข้อบัญญัติปี
2561 

  4,644.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการฝึกอบรม
หลักสตูรนัก
ตรวจสอบ
ภายใน 

12/07/2
560 

5 

  3,784.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ
นายกอบรมที่
กาฬสินธุ ์

27/07/2
560 

5 

  5,566.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการประชุม
สานสายใย
เครือข่ายท้องถิ่น
น่าอยู่ 

01/08/2
560 

5 

  11,700.00 

ค่าลงทะเบียน
อบรมจัดซื้อจดั
จ้างของ
สถานศึกษา 

22/08/2
560 

5 

  2,680.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการอบรม
จัดซื้อจัดจ้าง
สถานศึกษา 

29/08/2
560 

5 

  2,680.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการอบรม
จัดซื้อจัดจ้าง
สถานศึกษา 

29/08/2
560 

5 

  2,680.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการอบรม
จัดซื้อจัดจ้าง
สถานศึกษา 

29/08/2
560 

5 

  1,600.00 

ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม
โครงการโรคพิษ
สุนัขบ้า 

03/05/2
560 

5 

5
3. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

 469,559.0
0 

340.00 วัสดุส านักงาน
(น้ าดื่ม) 
 
 

18/11/2
559 

5 
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  17,310.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

19/12/2
559 

5 

  320.00 วัสดุส านักงาน 
20/12/2
559 

5 

  19,550.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

26/12/2
559 

5 

  1,750.00 วัสดุก่อสร้าง 
28/12/2
559 

5 

  13,550.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

16/01/2
560 

5 

  750.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

20/01/2
560 

5 

  1,402.00 วัสดุก่อสร้าง 
20/01/2
560 

5 

  430.00 
วัสดุส านักงาน
(น้ าดื่ม) 

20/01/2
560 

5 

  230.00 วัสดุก่อสร้าง 
09/02/2
560 

5 

  430.00 วัสดุส านักงาน 
09/02/2
560 

5 

  3,200.00 วัสดุส านักงาน 
09/02/2
560 

5 

  7,700.00 วัสดุส านักงาน 
15/02/2
560 

5 

  4,285.00 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

15/02/2
560 

5 

  25,750.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

06/03/2
560 

5 

  16,056.00 วัสดุก่อสร้าง 
20/03/2
560 

5 

  290.00 
วัสดุส านักงาน
(น้ าดื่ม) 

20/03/2
560 

5 

  7,560.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

20/03/2
560 

5 

  20,870.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

20/03/2
560 

5 

  19,160.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

27/03/2
560 

5 

  3,000.00 วัสดุก่อสร้าง 
05/05/2
560 

5 
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  600.00 วัสดุก่อสร้าง 
05/05/2
560 

5 

  17,150.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

09/05/2
560 

5 

  13,200.00 
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

26/05/2
560 

5 

  17,605.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

26/05/2
560 

5 

  6,000.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

27/06/2
560 

5 

  2,350.00 
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

27/06/2
560 

5 

  1,440.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

30/06/2
560 

5 

  15,300.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

30/06/2
560 

5 

  1,680.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

05/07/2
560 

5 

  16,290.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

12/07/2
560 

5 

  590.00 
วัสดุส านักงาน
(น้ าดื่ม) 

27/07/2
560 

5 

  450.00 
วัสดุส านักงาน
(น้ าดื่ม) 

27/07/2
560 

5 

  17,090.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

27/07/2
560 

5 

  3,080.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

17/08/2
560 

5 

  13,354.00 วัสดุส านักงาน 
29/08/2
560 

5 

  4,500.00 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

29/08/2
560 

5 

  20,520.00 วัสดุส านักงาน 
29/08/2
560 

5 

  10,984.00 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

29/08/2
560 

5 

  650.00 
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

29/08/2
560 

5 

  2,430.00 
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

29/08/2
560 

5 
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  17,560.00 วัสดุเชื้อเพลิง 
07/09/2
560 

5 

  760.00 
วัสดุส านักงาน
(น้ าดื่ม) 

20/09/2
560 

5 

  16,540.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

20/09/2
560 

5 

  7,149.00 วัสดุก่อสร้าง 
26/09/2
560 

5 

  21,760.00 
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

28/09/2
560 

5 

5
4. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

 35,000.00 30,500.00 ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

06/03/2
560 

5 

5
5. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุ ครภุัณฑ์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น 

 113,360.0
0 

6,100.00 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
ซ่อมประตู
กระจกส านักงาน 

18/10/2
559 

5 

  380.00 

จ้างเหมา
ซ่อมแซมรถ
มอเตอรไ์ซด์
หมายเลย
ทะเบียน ขคธ 
33 

15/12/2
559 

5 

  540.00 
จ้างเหมา
ซ่อมแซมเครื่อง
อัดฟาง 

19/12/2
559 

5 

  1,100.00 

จ้างเหมา
ซ่อมแซมเครื่อง
อัดฟางและ
รถยนต์
ส่วนกลาง 

19/12/2
559 

5 

  500.00 
จ้างเหมา
ซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ า 

20/12/2
559 

5 

  2,660.00 

จ้างเหมา
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ
และรถยนต์
ส่วนกลาง 

20/12/2
559 

5 

  370.00 
จ้างเหมา
ซ่อมแซม

27/01/2
560 

5 
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รถจักรยานยนต ์

  13,000.00 

ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 
หมายเลข
ทะเบียน กค 
2656 

27/01/2
560 

5 

  1,805.00 
ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแวมรถ
ส่วนกลาง 

20/03/2
560 

5 

  550.00 
ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

20/03/2
560 

5 

  3,050.00 
ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ า 

23/03/2
560 

5 

  3,560.00 
จ้างเหมา
ซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 

11/04/2
560 

5 

  13,763.00 
จ้างเหมา
ซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ า 

21/04/2
560 

5 

  37,622.00 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
จ้างเหมาซ่อม
แอร์ส านักงาน 

07/07/2
560 

5 

  4,925.00 
ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
ซ่อมแอร ์

29/08/2
560 

5 

  22,050.00 
ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ซ่อมรถขยะ 

28/08/2
560 

5 

5
6. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าสาธารณปูโภค  175,000.0
0 

11,360.63 ค่าไฟฟูาเดือน 
ก.ย.59 

04/10/2
559 

5 

  436.07 
ค่าโทรศัพท์เดือน 
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 

21/10/2
559 

5 

  4,688.22 

ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน ก.ค. ส.ค. 
ก.ย.59 

21/10/2
559 

5 



38 
 

  896.66 
ค่าน้ าประปา
เดือน ต.ค.59 

21/10/2
559 

5 

  804.64 
ค่าน้ าประปา
เดือน พ.ย.59 

08/11/2
559 

5 

  13,135.90 
ค่าไฟฟูา เดือน 
พ.ย.59 

11/11/2
559 

5 

  355.00 ค่าไปรษณีย ์
01/12/2
559 

5 

  126.05 
ค่าโทรศัพท์เดือน 
ตุลาคม 59 

06/12/2
559 

5 

  1,562.74 

ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน ตุลาคม 
59 

06/12/2
559 

5 

  9,478.23 
ค่าไฟฟูาเดือน 
พ.ย.59 

06/12/2
559 

5 

  873.66 
ค่าน้ าประปา
ประจ าเดือน 
ธ.ค.59 

15/12/2
559 

5 

  131.00 ค่าไปรษณีย ์
15/12/2
559 

5 

  147.39 
ค่าโทรศัพท์เดือน 
พ.ย.59 

19/12/2
559 

5 

  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน พ.ย.59 

19/12/2
559 

5 

  7,247.68 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ธ.ค.59 

04/01/2
560 

5 

  2,655.31 
ค่าน้ าประปา
ประจ าเดือน 
ม.ค.60 

11/01/2
560 

5 

  177.89 
ค่าโทรศัพท์เดือน
ธ.ค.59 

20/01/2
560 

5 

  706.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน ธ.ค.59 

20/01/2
560 

5 

  7,287.61 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ม.ค.60 

02/02/2
560 

5 

  896.66 
ค่าน้ าประปา
เดือน ก.พ.60 

09/02/2
560 

5 

  6,321.01 ค่าไฟฟูา เดือน 06/03/2 5 
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ก.พ.60 560 

  706.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือนม.ค.60 

06/03/2
560 

5 

  116.90 
ค่าโทรศัพท์เดือน 
ม.ค.60 

06/03/2
560 

5 

  2,376.68 
ค่าน้ าประปา
เดือนมี.ค.60 

20/03/2
560 

5 

  648.00 ค่าไปรษณีย ์
29/03/2
560 

5 

  116.90 
ค่าโทรศัพท์ 
เดือน ก.พ.60 

03/04/2
560 

5 

  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม 
เดือน ก.พ.60 

03/04/2
560 

5 

  8,819.82 
ค่าไฟฟูา เดือน
มี.ค.60 

11/04/2
560 

5 

  1,681.61 
ค่าน้ าประปา 
เดือน มี.ค.60 

11/04/2
560 

5 

  1,496.72 
ค่าน้ าประปา
เดือน พ.ค.60 

09/05/2
560 

5 

  9,517.81 
ค่าไฟฟูาเดือน 
เม.ย.60 

09/05/2
560 

5 

  123.00 
ค่าโทรศัพท์ 
เดือน มี.ค.60 

09/05/2
560 

5 

  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม 
เดือน มี.ค.60 

09/05/2
560 

5 

  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือนเม.ย.60 

01/06/2
560 

5 

  107.75 
ค่าบริการ
โทรศัพท์เดือน 
เม.ย.60 

01/06/2
560 

5 

  13,241.15 
ค่าไฟฟูา เดือน 
พ.ค.60 

22/06/2
560 

5 

  1,103.81 
ค่าน้ าประปา 
เดือน มิ.ย.60 

22/06/2
560 

5 

  116.90 
ค่าโทรศัพท์ 
เดือน พ.ค.60 

22/06/2
560 

5 
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  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน พ.ค.60 

22/06/2
560 

5 

  1,150.04 
ค่าน้ าประปา
เดือน ก.ค.60 

17/07/2
560 

5 

  340.00 ค่าไปรษณีย ์
17/07/2
560 

5 

  101.65 
ค่าโทรศัพท์ 
เดือน มิ.ย.60 

27/07/2
560 

5 

  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน มิ.ย.60 

27/07/2
560 

5 

  13,640.69 
ค่าไฟฟูาเดือน 
มิ.ย.60 

08/08/2
560 

5 

  11,854.48 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ก.ค.60 

08/08/2
560 

5 

  558.00 ค่าไปรษณีย ์
18/08/2
560 

5 

  1,562.74 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม 

29/08/2
560 

5 

  104.70 
ค่าโทรศัพท์เดือน 
ก.ค.60 

29/08/2
560 

5 

  12,226.60 
ค่าไฟฟูาเดือน 
ส.ค.60 

07/09/2
560 

5 

  2,116.57 
ค่าน้ าประปา
เดือน ก.ค.-ส.ค.
60 

20/09/2
560 

5 

  1,396.38 
ค่าบริการ
โทรคมนาคม
เดือน ส.ค.60 

21/09/2
560 

5 

  101.65 
ค่าโทรศัพท์ 
เดือน ส.ค.60 

21/09/2
560 

5 

5
7. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การจ้างเหมาบริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน(รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการส านักปลัด) 

 305,000.0
0 

78,000.00 จ้างเหมาดูแล
ความสะอาด
ส านักงาน
เทศบาล นาง
วาสนา ทองนิวัน 

01/10/2
559 

365 

  78,000.00 

จ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหน้า
ส านักงาน
เทศบาล นายไช

01/10/2
559 

365 
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ยาพร โคตะสิงห ์

  1,653.00 
จ้างเหมาเข้าเลม่
ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

01/11/2
559 

5 

  36,000.00 
จ้างเหมาเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

01/10/2
559 

365 

  6,300.00 

จ้างเหมาจดัท า
เข้าเลม่
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี 

15/12/2
559 

5 

  2,400.00 
จ้างเหมาดดูสิ่ง
ปฏิกูลของเสยี
ห้องน้ าเทศบาล 

27/01/2
560 

5 

  2,400.00 

จ้างเหมาจดัท า
ปูายผ้าไวนิล
ประชาสมัพันธ์
การใช้รถใช้ถนน 

09/02/2
560 

5 

  3,600.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งมวลชนรับ
เสด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

27/03/2
560 

5 

  3,600.00 
จ้างเหมาดดูสิ่ง
ปฏิกูลของเสยี
ห้องน้ าเทศบาล 

11/04/2
560 

5 

  51,000.00 

จ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์ 
นางสาวนุชจะรี 
สีเหมือน 

02/05/2
560 

5 

  1,800.00 
จ้างเหมาดดูสิ่ง
ปฏิกูล 

26/05/2
560 

5 

  1,408.00 
จ้างเหมาเข้าเลม่
ร่างเทศบัญญัต ิ

29/08/2
560 

5 

  3,250.00 
จ้างเหมาเข้าเลม่
เทศบัญญตั ิ

26/09/2
560 

5 

5
8. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การร่วมการจัดงานรัฐพิธี 
งานพิธีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ของ อปท.ที่
ต้องบูรณาการร่วมกันตาม
นโยบายของทางราชการ
(ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
ฯลฯ) 

 5,000.00 1,000.00 จ้างเหมาท าพวง
มาลาดอกไมส้ด
วันปิยะมหาราช 

18/11/2
559 

5 
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  500.00 
จ้างเหมาจดัท า
พานพุ่มดอกไม้
สด 

27/01/2
560 

5 

  500.00 
จ้างเหมาจดัท า
พานพุ่มดอกไม้
สด 

11/04/2
560 

5 

  500.00 
จ้างเหมาจดัท า
พานพุ่มดอกไม้
สด 

11/04/2
560 

5 

5
9. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
เครื่องขยายเสียง เสยีงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน 

 50,000.00 4,680.00 จ้างเหมา
ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับหอ
กระจายข่าว 

08/03/2
560 

5 

  5,340.00 

จ้างเหมา
ซ่อมแซมเครื่อง
เสียงหอกระจาย
ข่าวประจ า
หมู่บ้านหมู่ 7
และหมู่ 8 

06/06/2
560 

5 

  6,900.00 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวม.1,
ม.8 

30/08/2
560 

5 

6
0. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุใน
การปรับปรุง ขยายเขต 
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
เครื่องขยายเสียง เสยีงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน 

 30,000.00 10,200.00 วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

08/03/2
560 

5 

  5,700.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

06/06/2
560 

5 

  12,150.00 
วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

30/08/2
560 

5 

6
1. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 35,000.00 619.00 จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

01/12/2
559 

5 

  2,000.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ในการประชุม
สภา 

01/12/2
559 

5 

  1,500.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ส าหรับรับรอง

15/12/2
559 

5 



43 
 

คระกรรมการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

  2,000.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ในการประชุม
สภาท้องถิ่น 

09/02/2
560 

5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

09/02/2
560 

5 

  2,000.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ประชุมสภา 

08/03/2
560 

5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

08/03/2
560 

5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

09/05/2
560 

5 

  2,000.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ประชุมสภา 

09/05/2
560 

5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

26/05/2
560 

5 

  2,000.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ประชุมสภา 

26/05/2
560 

5 

  2,400.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ต้อนรับ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การเงินการคลัง 

30/06/2
560 

5 

  2,730.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
รับรองและพิธี
การอาหารตรวจ
LPA 

17/08/2
560 

5 

  2,000.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ประชุมสภา 

29/08/2
560 

5 
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  2,000.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ประชุมสภา 

29/08/2
560 

5 

  1,248.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

29/08/2
560 

5 

  2,000.00 
จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ประชุมสภา 

26/09/2
560 

5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่
อาหารว่าง
ประชุมสภา 

26/09/2
560 

5 

6
2. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน(ค่าเดินทางไป
ราชการกองคลัง) 

 140,000.0
0 

10,800.00 ค่าลงทะเบียน
อบรม E-laas 

04/10/2
559 

5 

  6,852.00 
ค่าลงทะเบียน
อบรมเบิกจ่าย
งบประมาณ 

21/10/2
559 

5 

  6,240.00 
ค่าลงทะเบียน
อบรมเบิกจ่าย
งบประมาณ 

21/10/2
559 

5 

  10,200.00 
ค่าลงทะเบียน
อบรมการจดัซื้อ
จัดจ้าง egp 

16/11/2
559 

5 

  12,113.00 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

19/12/2
559 

5 

  7,183.00 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

19/12/2
559 

5 

  4,396.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม E-
Gp 

11/01/2
560 

5 

  4,200.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม E-
Gp 

11/01/2
560 

5 

  15,600.00 
ค่าลงทะเบียน
อบรมหลักสูตร 

11/01/2
560 

5 
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การจัดท าแผนท่ี
แม่บทและแผนท่ี
กายภาพ 

  7,800.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
โครงการจดัท า
แผนที่แม่บท 

27/01/2
560 

5 

  7,500.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
โครงการจดัท า
แผนที่แม่บท 

27/01/2
560 

5 

  2,700.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
โครงการเตรยีม
ความพร้อมใน
การจัดท าบาน
ภาษี 

27/03/2
560 

5 

  2,700.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
โครงการเตรยีม
ความพร้อมใน
การจัดท าบาน
ภาษี 

27/03/2
560 

5 

  6,440.00 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

27/07/2
560 

3 

  6,640.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม E-
Gp 

21/09/2
560 

5 

  6,640.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม E-
Gp 

21/09/2
560 

5 

  6,640.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม E-
Gp 

21/09/2
560 

5 

  9,800.00 ค่าลงทะเบียน 21/09/2 5 
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อบรมแนวทาง
ปฏิบัติตามพรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง 

560 

6
3. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

 90,000.00 1,980.00 จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

06/12/2
559 

5 

  4,810.00 วัสดุส านักงาน 
15/02/2
560 

5 

  1,000.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

20/03/2
560 

5 

  6,360.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

09/05/2
560 

5 

  10,670.00 วัสดุส านักงาน 
06/06/2
560 

5 

  3,295.00 วัสดุส านักงาน 
17/07/2
560 

5 

  5,670.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

17/07/2
560 

5 

  3,450.00 วัสดุส านักงาน 
29/08/2
560 

5 

  11,655.00 วัสดุส านักงาน 
26/09/2
560 

5 

  6,300.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

26/09/2
560 

5 

  1,459.00 วัสดุส านักงาน 
02/02/2
560 

5 

6
4. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกองคลัง 

 29,000.00 300.00 จ้างเหมาอัพเด
รทโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

15/12/2
559 

5 

6
5. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

 16,000.00 3,000.00 ครุภณัฑ์
ส านักงาน เก้าอี้
ส านักงาน 

20/09/2
560 

5 

  11,600.00 
ครุภณัฑ์
ส านักงานตู้เก็บ
เอกสาร 

20/09/2
560 

5 

6
6. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการกองช่าง (ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่า
รังวัดที่ดิน ฯลฯ) 

 40,000.00 6,860.00 ค่าธรรมเนียม
รังวัดตรวจสอบ
ที่ดิน 

27/03/2
560 

5 

  7,383.00 
ค่าติดตั้งมเิตอร์
ประธานหน้า

22/05/2
560 

5 



47 
 

พิพิธภัณฑ ์

6
7. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน(ค่าเดินทางไป
ราชการกองช่าง) 

 40,000.00 6,660.00 ค่าลงทะเบียน
อบรมหลักสูตร 
ธุรการยุคดิจิทัล
กับการพัฒนา
ทักษะงานสาร
บรรณ 

15/12/2
559 

5 

  7,800.00 

ค่าลงทะเบียน
อบรมหลักสูตร
การจัดท าแผนท่ี
แม่บทและแผนท่ี
กายภาพด้วย
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

16/01/2
560 

5 

  7,500.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการอบรม
การจัดท าแผนท่ี
แม่บทและแผนท่ี
กายภาพ 

27/01/2
560 

5 

6
8. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

 95,000.00 4,890.00 วัสดุก่อสร้าง 16/01/2
560 

5 

  20,500.00 วัสดุก่อสร้าง 
20/01/2
560 

5 

  10,350.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

15/02/2
560 

5 

  4,670.00 วัสดุส านักงาน 
15/02/2
560 

5 

  12,950.00 วัสดุก่อสร้าง 
10/03/2
560 

5 

  1,299.00 วัสดุส านักงาน 
17/07/2
560 

5 

  1,000.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

17/07/2
560 

5 

  9,890.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

17/07/2
560 

5 

  2,904.00 วัสดุก่อสร้าง 
31/07/2
560 

5 

  4,600.00 วัสดุก่อสร้าง 
29/08/2
560 

5 
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  5,645.00 วัสดุส านักงาน 
30/08/2
560 

5 

  8,450.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

30/08/2
560 

5 

6
9. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครภุณัฑ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

 22,000.00 4,500.00 ครุภณัฑ์
ส านักงาน เก้าอี้
ส านักงาน 

20/09/2
560 

5 

  17,000.00 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ เครื่อง
ขยายเสยีง 
เครื่องเล่นซดี ี

28/09/2
560 

5 

7
0. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สมทบกองทุนประกันสังคม  73,860.00 73,776.00 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

01/10/2
559 

365 

7
1. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ค่า
บ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย) 

 26,377.00 26,377.00 ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

20/04/2
560 

5 

7
2. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท) 

 316,480.0
0 

316,480.0
0 

เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท) 

16/11/2
559 

5 

7
3. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายการเมือง)  2,624,640
.00 

2,574,738
.00 

เงินเดือนฝุาย
การเมือง 

01/10/2
559 

365 

7
4. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายประจ า)ส านัก
ปลัด 

 5,151,480
.00 

4,809,488
.00 

เงินเดือนฝุาย
ประจ าส านัก
ปลัด 

01/10/2
559 

365 

7
5. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าตอบแทนส านัก
ปลัด 

 165,000.0
0 

84,000.00 ค่าเช่าบ้าน 25/10/2
559 

365 

  2,000.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

08/11/2
559 

5 

  800.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

19/12/2
559 

5 

  6,800.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

09/01/2
560 

5 

  4,800.00 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาบุตร 

26/05/2
560 

5 

  9,450.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

06/06/2
560 

5 
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  5,000.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

09/06/2
560 

5 

  4,800.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

26/05/2
560 

5 

  5,200.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

29/05/2
560 

5 

  400.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

01/06/2
560 

5 

  400.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

18/08/2
560 

5 

  800.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

29/08/2
560 

5 

  18,200.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

29/08/2
560 

5 

7
6. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายประจ า)กอง
คลัง 

 1,655,040
.00 

1,580,842
.00 

เงินเดือนฝุาย
ประจ ากองคลัง 

01/10/2
559 

365 

7
7. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าตอบแทนกอง
คลัง 

 98,000.00 78,000.00 ค่าเช่าบ้าน 01/10/2
559 

365 

  1,200.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

19/12/2
559 

5 

  800.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

22/08/2
560 

5 

7
8. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน(ฝุายประจ า)กอง
ช่าง 

 1,181,760
.00 

1,118,821
.00 

เงินเดือนฝุาย
ประจ ากองช่าง 

01/10/2
559 

365 

7
9. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเภทค่าตอบแทนกอง
ช่าง 

 30,000.00 400.00 ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

18/11/2
559 

5 

  1,200.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

26/05/2
560 

5 

  400.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

22/08/2
560 

5 

  800.00 
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร 

01/09/2
560 

5 

8
0. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดกิจกรรมแสดงความ
อาลัยและถวายราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช 

 45,500.00 35,000.00 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์โครงการ
จัดกิจกรรม
แสดงความอาลัย
และถวายราช

18/11/2
559 

5 
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กุศลแด่ในหลวง 

  800.00 

จัดท าปูาย
โครงการจดั
กิจกรรมแสดง
ความอาลัยและ
ถวายราชกุศลแด่
ในหลวง 

18/11/2
559 

5 

  2,000.00 

จัดซื้อโตะ๊หมู่
ตามโครงการ
แสดงความอาลัย
และถวายราช
กุศลแด่ในหลวง 

18/11/2
559 

5 

  6,000.00 
จ้างเหมาจดัท า
สถานท่ีสวด
อภิธรรม 

18/11/2
559 

5 

  1,700.00 

จัดซื้อเครื่องทอง
น้อยตาม
โครงการแสดง
ความอาลัยและ
ถวายราชกุศลแด่
ในหลวง 

18/11/2
559 

5 

8
1. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดกิจกรรมถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและกจิกรรม ๑๐๙ 
ครั้ง รอยพระบาทยาตรายัง
จารึก สกลนคร 

 85,700.00 9,450.00 จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ตามโครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  9,450.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ตามโครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  9,450.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ตามโครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่

16/11/2
559 

5 
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พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

  6,650.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ตามโครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  8,000.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  8,000.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  8,000.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  8,000.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย

16/11/2
559 

5 
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ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

  8,000.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  2,000.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

16/11/2
559 

5 

  4,000.00 

จัดซื้อน้ าดื่ม
น้ าแข็งตาม
โครงการจดั
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแต่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

18/11/2
559 

5 

  1,200.00 

จ้างเหมาจดัท า
ปูายโครงการจัด
กิจกรรมถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

18/11/2
559 

5 

  3,500.00 

จัดซื้อเทียนตาม
โครงการถวาย
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ

18/11/2
559 

5 
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พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุย
เดช 

8
2. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการรับเสด็จฯพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าสริิ
วัณณวรีนารรีัตน์เสด็จฯไป
ทรงสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

 24,000.00 2,500.00 จ้างเหมาตกแต่ง
สถานท่ี 

10/03/2
560 

5 

  5,000.00 
จัดซื้อดอกไม้ธูป
เทียน 

10/03/2
560 

5 

  1,700.00 
จัดซื้อเครื่องทอง
น้อย 

10/03/2
560 

5 

  4,000.00 
จัดซื้ออุปกรณ์
ห้องสรง 

10/03/2
560 

5 

  4,000.00 
จัดซื้อมาลัยข้อ
พระกร 

10/03/2
560 

5 

  2,000.00 
จัดซื้อน้ าดื่มผ้า
เย็นน้ าแข็ง 

10/03/2
560 

5 

  4,000.00 
จ้างเหมาจดั
ท าอาหาร
ส าหรับพนักงาน 

10/03/2
560 

5 

8
3. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายซึ่งบริการงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (จ้างเหมา
บริการต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข) 

 59,500.00 59,500.00 จ้างเหมา
นักวิชาการ
สาธารณะสุข 
นางสาวพรนิภา 

01/04/2
560 

183 

8
4. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการรับเสด็จฯสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จฯพระราชด าเนินทรง
ประกอบพิธีบรรจุพระบรม
สารรีิกธาตุและพระอัฐิธาตุ
หลวงปูุมั่น ภูริทตัโตและยก
ฉัตรพระมหาเจดีย์
พิพิธภัณฑ์หลวงปูุมั่น ภู
ริทัตโต 

 15,000.00 6,000.00 จ้างเหมาท า
ตะเกียงโครงการ
รับเสด็จรัชกาลที่ 
10 

20/04/2
560 

5 

  1,500.00 

จ้างเหมารถรับ-
ส่งมวลชนเฝูารับ
เสด็จรัชกาลที่ 
10 

20/04/2
560 

5 

  1,800.00 
จ้างเหมารถรับ-
ส่งมวลชนเฝูารับ
เสด็จรัชกาลที่ 

20/04/2
560 

5 
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10 

  3,600.00 

จ้างเหมารถรับ-
ส่งมวลชนเฝูารับ
เสด็จรัชกาลที่ 
10 

20/04/2
560 

5 

  2,000.00 

จ้างเหมา
ประกอบอาหาร
โครงการรับเสด็จ
รัชกาลที1่0 

20/04/2
560 

5 

8
5. 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปลูกดอกดาวเรือง
งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช ของจังหวัดสกลนคร 

 54,000.00 54,000.00 ค่าจัดซื้อต้นกล้า
ดอกดาวเรือง 
จ านวน10,000
ต้นและคา่วัสดุ
อุปกรณ ์

08/08/2
560 

5 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
เทศบาลต าบลพรรณานคร พรรณานิคม จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 36.0 1.18 16.0 0.41 8.0 0.30 8.0 0.30 8.0 0.30 

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 51.0 10.43 16.0 9.69 13.0 9.36 13.0 9.36 13.0 9.36 

3.การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.0 2.93 9.0 2.70 5.0 2.47 5.0 2.47 5.0 2.47 

4.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 40.0 24.31 25.0 6.29 20.0 4.81 20.0 4.81 20.0 4.81 

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 38.0 16.64 45.0 14.01 39.0 12.92 39.0 12.92 39.0 12.92 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ 
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โครงการจัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปูุฝัน้ อาจาโร 

                  

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                   

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม 

            

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ

        

กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศยัผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาส 
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กิจกรรมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 

             

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 

             

โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ปุวยสงูวัยใส่ใจผู้พิการ 

                            

โครงการ อสม.ร่วมใจรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

                   

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
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กิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา) 

             

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์

                   

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

                  

โครงการวางท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่การเกษตรบ้านบะทองใหม่ 

       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

               
 

โครงการติดตั้งประตรูะบายทดน้ าฝายล าน้ าอูน 

       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 
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ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บา้นโคกสุวรรณ หมู่ ๖ 

       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

               

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรรณา หมู่ ๒ สายข้างเทศบาล 

       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

                 

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 

          

โครงการปลูกดอกดาวเรืองงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ของจังหวัดสกลนคร 

                   

โครงการประชาคมการเพิ่มเติมและเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บ าบัดฟืน้ฟูและฝึกอบรมอาชีพภายหลังการบ าบัดฟื้นฟู) 

                    

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลพรรณานครทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๐    ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

(นายสมยศ  ศรีสอาด) 
นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร  

 

 

 

 


