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ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานคร 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

******************************************* 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2548    

ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลพรรณานคร จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลพรรณานคร ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
     "บ้านเมืองน่าอยู ่เคียงคู่วัฒนธรรม น าสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
     ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพ      
อาชีพเสริม การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน  
     ๒.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและ       
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
     ๓.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นคนมคุีณภาพ พัฒนาการศึกษาของประชาชน 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ และมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  
     ๔.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จัดระบบการจัดการขยะให้เกิด
ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
     ๕.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
     ๖.ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนท้องถ่ิน  
     ๗.พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลพรรณานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
        1. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
        2. การพัฒนาการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
        3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
        4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        5. การจัดให้มกีารบ ารงุรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผอ่นหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
        6. การพัฒนาตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        1. การจัดการศึกษาและการสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 
        2. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        3. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        4. การส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันควบคุมโรค 
     การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
        2. การจัดการขยะในครัวเรอืนและชุมชน 
     การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. การก่อสร้าง ปรับปรงุ บ ารงุรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 
        2. การขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
        3. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
    การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        2. การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
        3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        4. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
        5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
        6. การบูรณาการจัดท างบประมาณทุกระดับ 
        7. การจัดหาและพฒันารายได ้
        8. การปลกูฝงัจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถานบัน 
        9. การพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 
        10. การสนับสนุนสง่เสรมิและคุ้มครองผูบ้ริโภค 
        11. การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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ง. การวางแผน 

เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)และแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่  24 มิถุนายน  
2558 แผนพัฒนา 3 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แผนพัฒนา 3 ปี เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และแผนพัฒนา 3 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2559 โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและการ
ท่องเที่ยว 

33 5,290,000 32 3,690,000 31 3,390,000.00 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 48 14,573,000.00 48 11,993,000.00 45 10,393,000.00 

การบริหารจัดการการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 785,000.00 9 4,585,000.00 7 785,000.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

48 44,883,330.00 42 23,518,120.00 23 14,711,900.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 41 22,760,000.00 46 31,210,000.00 42 27,760,000.00 

รวม 177 88,291,330.00 177 74,996,120.00 148 57,039,900.00 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 

           ผู้บริหารเทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 92 โครงการ งบประมาณ 17,738,700 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 16 683,387.00 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 22 9,382,627.00 

การบริหารจัดการการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 6 754,287.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 27 5,294,160.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 21 1,624,239.00 

รวม 92 17,738,700.00 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลพรรณานคร มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณตัง้จ่ายรวมทั้ง
โอนเพิ่ม/โอนลด 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้านงานช่าง เงินงบประมาณ 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมหลังฤดูท านา 

ฝึกอบรมอาชีพด้าน
งานช่างแก่ประชาชน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
เสริมหลักสูตรต่าง ๆ 

เงินงบประมาณ 22,200.00 เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ฝึกอบรมอาชีพเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ แก่
ประชาชน 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

งานผู้ไทโลกสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า 

เงินงบประมาณ 5,000.00 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่าของ
จังหวัดสกลนคร 

ประชาชนเข้า
ร่วมงานผู้ไทโลก 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เงินงบประมาณ 66,200.00 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีดั้งเดิมของคนไทย 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เงินงบประมาณ 24,580.00 เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต ์

เงินงบประมาณ 60,000.00 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีดั้งเดิมของคนไทย 

จัดงานวนัผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต ์

7. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมวันวิสาขาบูชาและ
วันส าคัญอ่ืน ๆ 

เงินงบประมาณ 5,550.00 เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เข้าร่วมวันวิสาขบูชา 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมการจัดงานวันร าลึก
มรณภาพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

เงินงบประมาณ 28,280.00 เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้
ร าลึกถึงคุณงามความดีของ
หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร 

จัดงานวันร าลึก
มรณภาพหลวงปู่ฝั้น 
อาจาโร 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ (ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมงาน
สวนสาธารณะ) 

เงินงบประมาณ 13,590.00 เพ่ือให้มีห้องน้ าสะอาดถูก
สุขลักษณะไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะ 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระ

เงินงบประมาณ 0.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

สื่อประชาสัมพันธ์ 



5 
 

อาจารย์ฝั้น อาจาโร อย่างแพร่หลาย 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
บริเวณพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร 

เงินงบประมาณ 300,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโรให้มีความเป็น
ระเบียบสวยงาม 

ปรับปรุงร้าน
จ าหน่ายสินค้า 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การบ ารุงรักษาสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

เงินงบประมาณ 78,000.00 เพ่ือจ้างเหมาบุคคลดูแล
สวนและปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนหน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโรให้มี
ความสวยงาม 

จ้างเหมาคนงาน 1
คน 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดูแลสวนหน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร 

เงินงบประมาณ 20,024.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลบ ารุงรักษาบริเวณ
สวนให้มีความสะอาดและ
สวยงาม 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ดูแลสวนฯ หน้า
พิพิธภัณฑ์ฯ 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ค่าสาธารณูปโภคสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

เงินงบประมาณ 29,963.00 เพ่ือเป็นค่าน้ าประปา ค่า
ไฟฟ้าสวนบริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโร 

ค่าน้ าประปา ค่า
ไฟฟ้า 

15. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม เงินงบประมาณ 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกครัวเรือนสามารถลด
รายจ่ายและเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 

ฝึกอบรมอาชีพด้าน
หัตถกรรมแก่
ประชาชน 

16. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร เงินงบประมาณ 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีพืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษไว้
บริโภคในครัวเรือน 

ฝึกอบรมอาชีพการ
ท าอาหารแก่
ประชาชน 

17. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินงบประมาณ 588,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 

อาหารกลางวัน 

18. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

เงินงบประมาณ 868,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 

อาหารกลางวัน 

19. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินงบประมาณ 216,678.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

อาหารเสริม(นม) 

20. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในพ้ืนที่ 

เงินงบประมาณ 416,716.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

อาหารเสริม(นม) 

21. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค ์

178,500.00 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สื่อการเรียนการสอน 

22. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เงินงบประมาณ 194,000.00 เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 
ศพด.2 แห่ง 

23. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ 12,000.00 เพ่ือพัฒนาบุคลากร
การศึกษาให้มีความรู้เพ่ิม
ศักยภาพทางการศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

24. การพัฒนาทรัพยากร จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษา เงินงบประมาณ 156,000.00 เพ่ือให้ศูนย์เด็กมีความ จ้างเหมาบุคคลดูแล
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มนุษย์ ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน 
ปลอดโรค 

รักษาความสะอาด
ศูนย์เด็ก 

25. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เงินงบประมาณ 30,000.00 เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
ในวันเด็กแห่งชาต ิ

กิจกรรมวันเด็ก 

26. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่
ประชาชน (หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน) 

เงินงบประมาณ 3,600.00 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ 

หนังสือพิมพ์ 

27. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

เงินงบประมาณ 25,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต 

อบรมส่งเสริมความรู้
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

28. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เงินงบประมาณ 145,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้เล่น
กีฬาและเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

แข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด 

29. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

เงินงบประมาณ 65,053.00 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างท้องถิ่นตา่ง ๆ ด้วย
การเล่นกีฬาร่วมกัน 

แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

30. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค ์

5,001,100.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้
และมีคุณภาพชีวิตทดีีขึ้น 

ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 

31. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนนุเบ้ียยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค ์

1,048,800.00 เพ่ือให้ผู้พิการมีรายได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ผู้พิการได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 

32. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินงบประมาณ 55,000.00 เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือเอดส์มี
รายได้ในการด ารงชีพและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ผู้ติดเช้ือได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 

33. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เงินงบประมาณ 130,000.00 เพ่ือส่งเสริมการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกันควบคุม
โรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการป้องกัน
ควบคุมโรคการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ 

34. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อสม. 

เงินงบประมาณ 30,000.00 เพ่ือให้ อสม.ได้รับความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 

อสม.ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

35. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน 

เงินงบประมาณ 97,500.00 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 

36. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เงินงบประมาณ 0.00 เพ่ือควบคุมป้องกันและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้
หมดไปจากพ้ืนที่ 

การรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

37. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับกฎหมาย
สาธารณสุข 

เงินงบประมาณ 15,000.00 เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับ
กฎหมายสาธารณสุข เทศ
บัญญัติที่เก่ียวกับงาน
สาธารณสุข 

อบรมเก่ียวกับเทศ
บัญญัติสาธารณสุข 
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38. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและผู้
ยากไร้ 

เงินงบประมาณ 56,680.00 เพ่ือซ่อมแซมบ้านให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ
ผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ 

ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 

39. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เงินงบประมาณ 14,600.00 เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้มีความสะอาด น่า
อยู่ ชุมชนปลอดโรค 

กิจกรรมเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

40. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมคลองสวยน้ าใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม(ก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า) 

เงินงบประมาณ 14,674.00 เพ่ือก าจัดวัชพืชบริเวณคู 
คลอง หนองน้ า และวัชพืช
ริมถนนให้สะอาด สวยงาม 

การก าจัดวัชพืชในคู 
คลอง หนองน้ า ริม
ถนน 

41. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

เงินงบประมาณ 157,013.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการทิ้ง
และก าจัดขยะมูลฝอย 

ค่าใช้จ่ายในการทิ้ง
ขยะและก าจัดขยะ
มูลฝอย 

42. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
คนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

เงินงบประมาณ 468,000.00 เพ่ือให้มีบุคลากรในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

ขยะมูลฝอยได้รับ
การจัดเก็บและก าจัด
อย่างถูกวิธ ี

43. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เงินงบประมาณ 20,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานก าจัดขยะ
มูลฝอย 

วัสดุอุปกรณ์จัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

44. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซ้ือถังขยะ เงินงบประมาณ 80,000.00 เพ่ือให้มีถังขยะส าหรับ
รองรับขยะในพ้ืนที่ 

ถังขยะ 

45. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง
ไข่ หมู่ 1 สายข้างบ้านนางวิจิ
ตรา สาตะรักษ์ ถึงบ้านนาย
สุวรรณ งัมสันเทียะ 

เงินงบประมาณ 185,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

46. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
พรรณา หมู่ 2 สายข้าง
เทศบาลต าบลพรรณานคร 

เงินงบประมาณ 184,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

47. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อย
โนนจ านงค์ หมู่ 10 (ถนนข้าง
บ้านนายวัชรินทร ์รินเพ็ง 

เงินงบประมาณ 111,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

48. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองอ้อ หมู่ 13 (สายหน้า
บ้านนางประกายจิต บุญชู ถึง
คลองชลประทาน) 

เงินงบประมาณ 379,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

49. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังล ารอง
เลียงคู่ขนานทางหลวง
หมายเลข 22 ระหว่างชุมชน
บ้านม่วงไข่ บ้านเม็ก(สายหน้า
บ้านนายธีรวัฒน์ 

เงินงบประมาณ 557,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 
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พรมสัยเทียะ ถึงหน้าบ้าน
นายพิเชษฐ์ ฝ่ายขันธ์) 

50. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรบ้านเม็ก หมู่ 7 
(สายข้างบ้านนายชาติชาย ซา
ระวงค์ ถงึที่นานายนิเวช 
เพชรพรรณ) 

เงินงบประมาณ 410,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 

51. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสรา้งถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านโคกชุมพร 
หมู่ 8 (สายข้างการไฟฟ้า
อ าเภอพรรณานิคมถึงคลอง
ชลประทาน) 

เงินงบประมาณ 121,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 

52. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังล ารอง
เลียบคู่ขนาดทางหลวง
หมายเลข 22 ระหว่างชุมชน
บ้านโคกชุมพร (จากหน้าร้าน
ผลิตสแตนเลสถึงคลอง
ชลประทาน) 

เงินงบประมาณ 194,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 

53. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรบ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 12 สายที่ 1 (เร่ิมต้นจาก
คลองชลประทานที่นานาย
สมเกียรติ แก้วก่า ถึงที่นา
นายบุญธรรม ภูผิว) 

เงินงบประมาณ 343,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 

54. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรบ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 12 สายที่ 2 (เร่ิมต้นจาก
คลองชลประทานที่นานาง
อุไร ขุนยงค์ ถึงที่นานาย
สังคม ทิพสิงห์) 

เงินงบประมาณ 385,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 

55. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรบ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 12 สายที่ 3 (เร่ิมต้นจาก
คลองชลประทานที่นานายวิ
ชุน บุญจริง ถึงที่นานาย
ประเสรฐิ ฮุ่งหวล) 

เงินงบประมาณ 322,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 

56. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าท่อครึ่ง
ซีกบ้านบะทอง หมู่ 5 

เงินงบประมาณ 91,000.00 เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากการเกิดน้ าท่วม 

รางระบายน้ า 

57. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน 
สะพาน ซ่อมแซมเสริมผิว
ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-13 

เงินงบประมาณ 232,750.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนมีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 

58. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

เงินงบประมาณ 86,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
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59. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

เงินงบประมาณ 183,410.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งาน
ได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะ 

60. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า(ฝาย
กระสอบสู้ภัยแล้ง) 

เงินงบประมาณ 16,000.00 เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

ฝายชะลอน้ า 

61. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
ถนนข้างการไฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาพรรณานิคม 

เงินงบประมาณ 44,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ขยายผิวจราจร     
คสล.กว้าง ๑ เมตร 
ยาว ๗๐ เมตร 

62. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธี
กวาดเฉลี่ย สายทางบ้าน
หนองอ้อ-บ้านน้อยโนน
จ านงค ์

เงินงบประมาณ 232,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๑๓๒๐ เมตร และ
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๔๗๐ เมตร 

63. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ส านักงาน
เทศบาลต าบลพรรณานคร 

เงินงบประมาณ 80,000.00 เพ่ือให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมีสถานที่
ส าหรับจอดรถ 

ปรับปรุงลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๑๙๙ 
ตรม.หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

64. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมทางหลวง
หมายเลข 22 บ้านม่วงไข่ หมู่ 
1 

เงินงบประมาณ 55,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ทางหลวงพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๙๐ ตรม. 

65. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมทางหลวง
หมายเลข 22 บ้านเม็ก หมู่ 7 

เงินงบประมาณ 67,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ทางหลวงพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๑๐ ตรม. 

66. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมทางหลวง
หมายเลข 22 บ้านโคกชุมพร 
หมู่ 8 

เงินงบประมาณ 80,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ทางหลวงพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๓๒ ตรม. 

67. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมทางหลวง
หมายเลข 2094 บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ 9 

เงินงบประมาณ 55,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ทางหลวงพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๙๐ ตรม. 

68. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมทางหลวง
หมายเลข 2094 บ้านหนอง
อ้อ หมู่ 13 

เงินงบประมาณ 219,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ทางหลวงพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๓๖๐ ตรม. 

69. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมถนนคัน
คลองชลประทาน บ้านหนอง
แวง หมู่ 11 

เงินงบประมาณ 253,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ถนนคันคลอง
ชลประทาน พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๔๑๕ ตรม. 

70. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างทางเช่ือมภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 

เงินงบประมาณ 109,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเช่ือม
ถนน คสล.พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๘๐ ตรม. 

71. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
จ าหน่ายสินค้าบริเวณสวน
หน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

เงินงบประมาณ 300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้าบริเวณ
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโร 

ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารจ าหน่าย
สินค้า ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๔.๔๐ 
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เมตร จ านวน ๘ ห้อง 

72. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เงินงบประมาณ 28,080.00 เพ่ือรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ 

73. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด(บ าบัดฟ้ืนฟูและ
ฝึกอบรมอาชีพหลังการบ าบัด
ฟ้ืนฟู) 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค ์

32,500.00 เพ่ือลดปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมตามนโยบาย
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

74. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติ
หน้าที่  

เงินงบประมาณ 14,400.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.เช่น 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนเก่ียว
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ อปพร.ตามที่ได้รับ
ค าสั่งมอบหมายให้เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ 

สนับสนุนค่าเดินทาง
แก่สมาชิก อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าที่ 

75. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า (เงินส ารองจ่าย) 

เงินงบประมาณ 11,095.00 เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนผู้ประสบภัย 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือในเบ้ืองต้น 

76. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน 

เงินงบประมาณ 18,750.00 เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับ
องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน 

อบรมผู้น าชุมชน 

77. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

เงินงบประมาณ 6,300.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

78. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

เงินงบประมาณ 591,619.00 เพ่ือจัดหาวัสดุเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ส านักงาน วัสดุไฟฟ้า
และวิทยฯุลฯ 

79. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บริการประชาชน 

เงินงบประมาณ 61,100.00 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ครุภัณฑ์ต่าง เช่น 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้ กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ 

80. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บริการประชาชน 

เงินงบประมาณ 251,000.00 เพ่ือส่งเสริมความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ แก่ คณะผู้บริหาร 
พนักงาน เพ่ือให้สามารถ
น าความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมหรือส่ง
พนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

81. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน 

เงินงบประมาณ 77,520.00 เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

วัสดุครุภัณฑ์ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

82. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การจ้างที่ปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน 

เงินงบประมาณ 16,000.00 เพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรในการ

จ้างที่ปรึกษาประเมน
ความพึงพอใจ 
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ให้บริการประชาชน 

83. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การจ้างเหมาบริการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(รายจ่ายซ่ึงบริการ ค่ารับรอง 
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ฯ) 

เงินงบประมาณ 362,630.00 เพ่ือจ้างเหมาบริการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน เช่น จ้างเหมา
เครื่องถ่าย จ้างเหมา
คนงาน คา่รังวดัที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ 

การจ้างเหมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

84. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เงินงบประมาณ 25,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล 

แผนชุมชน 
แผนพัฒนาสามปี 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

85. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การส่งเสริมการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เงินงบประมาณ 23,535.00 เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ และเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

กิจกรรมปรองดอง 
กิจกรรมปกป้อง
สถาบัน 

86. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินงบประมาณ 8,600.00 เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

87. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง
ของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เงินงบประมาณ 0.00 เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างฯ 

88. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนปกครองอ าเภอ
พรรณานิคมโครงการบริหาร
จัดการการจัดงานรัฐพิธี งาน
พิธีต่าง ๆ และภารกิจส าคัญที่
เก่ียวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เงินงบประมาณ 0.00 เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่
เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีต่้องบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนให้
เกิดประสิทธิภาพ 

อุดหนุนปกครอง
อ าเภอพรรณานิคม 

89. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว เครื่องขยาย
เสียงประจ าหมู่บ้าน 

เงินงบประมาณ 20,310.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องขยายเสียง หอ
กระจายข่าวเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องขยายเสียง หอ
กระจายข่าว 

90. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เยาวชนไทยหัวใจสีขาว
ห่างไกลยาเสพติด 

เงินงบประมาณ 50,800.00 เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

เด็กเยาวชนร่วม
กิจกรรมห่างไกลยา
เสพติด 

91. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม เงินงบประมาณ 10,000.00 เพ่ือใช้บริการประชาชนใน
พ้ืน 

พัดลมอุตสาหกรรม 

92. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าจัดซ้ือสายดับเพลิงชนิด
ผ้าใบสีแดงขนาด 1'5x20 
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ทองเหลือง 2.5 

เงินงบประมาณ 15,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สายดับเพลิงฯ 
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ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 
         เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/     
ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ จ านวนเงิน 14,549,997 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ 
จ านวนเงิน 14,549,997 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 14 382,886.11 14 382,886.11 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 22 9,345,809.74 22 9,345,809.74 

การบริหารจัดการการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

6 740,886.10 6 740,886.10 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,544,410.00 10 2,544,410.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 19 1,536,005.00 19 1,536,005.00 

รวม 71 14,549,996.95 71 14,549,996.95 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่มีการกอ่หนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สญัญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้านงาน
ช่าง 

 10,000.00 4,800.00 ค่าตอบแทนวทิยากรโครงการสอน
อาชีพช่างไฟฟ้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

15/09/2559 5 

  5,000.00 
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการ
ฝึกอบรมสอนอาชีพช่างไฟฟ้า ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

22/09/2559 5 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ 

 22,200.00 3,600.00 ค่าตอบแทนวทิยากรโครงการฝึกอบรม
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

26/08/2559 5 

  2,000.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

29/08/2559 5 

  3,750.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

30/08/2559 5 

  3,600.00 
ค่าตอบแทนวทิยากรตามโครงการ
เกษตรอินทรีย์ 

30/08/2559 5 

  3,000.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเกษตร
อินทรีย์ 

01/09/2559 5 

  6,250.00 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ 08/09/2559 5 
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เกษตรอินทรยี์ 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

งานผู้ไทโลกสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า 

 5,000.00 2,000.00 จ้างเหมารถรับส่งตามโครงการผู้ไทโลก
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 

11/01/2559 5 

  3,000.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
งานวันผู้ไทยโลกสืบสานวัฒนธรรมชน
เผ่า 

11/01/2559 5 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

 66,200.00 20,000.00 ค่าใช้จ่ายโครงการลอยกระทง ปี58 20/11/2558 5 

  13,800.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการประเพณี
ลอยกระทง 

20/11/2558 5 

  5,000.00 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง 24/11/2558 5 

  12,000.00 
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

30/11/2558 5 

  5,600.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการ
ประเพณวีันลอยกระทง 

30/11/2558 5 

  9,800.00 
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีต่าม
โครงการประเพณีวันลอยกระทง 

30/11/2558 5 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

 24,580.00 22,580.00 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

26/07/2559 5 

  2,000.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

26/07/2559 5 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมจัดงานวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต ์

 60,000.00 14,500.00 จัดซ้ือของรางวัลการแสดงวันผู้สูงอาย ุ 19/04/2559 5 

  3,450.00 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วันผู้สูงอายุ 19/04/2559 5 

  4,800.00 จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งวันผู้สูงอาย ุ 19/04/2559 5 

  6,000.00 
จ้างเหมาท าพวงมาลัยดอกมะลิตาม
โครงการผู้สูงอาย ุ

19/04/2559 5 

  6,500.00 
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงวัน
ผู้สูงอายุ 

19/04/2559 5 

  22,500.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
วันผู้สูงอาย ุ

11/04/2559 5 

  2,250.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าไวนิลตาม
โครงการวันผู้สูงอาย ุ

11/04/2559 5 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมวันวิสาขาบูชา
และวันส าคัญอ่ืน ๆ 

 5,550.00 3,750.00 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการวัน  
วิสาขบูชา 

24/05/2559 5 

  1,800.00 
จ้างเหมารถรับส่งโครงการวัน           
วิสาขบูชา 

24/05/2559 5 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

กิจกรรมการจัดงานวัน
ร าลึกมรณภาพหลวงปู่

 28,280.00 14,280.00 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการจัดงาน
ร าลึกครบรอบมรณภาพ 39 ปี 

18/01/2559 5 
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ฝั้น อาจาโร 

  3,000.00 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ 18/01/2559 5 

  3,000.00 
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการร าลึก
ครบรอบมรณภาพ 39 ปี 

18/01/2559 5 

  4,500.00 
จ้างเหมาจัดสถานที่ตกแต่งดอกไม้ 
ไฟฟ้า เต็นท์ พร้อมรื้อถอน 

18/01/2559 5 

  3,500.00 
จัดซ้ือน้ าแข็ง เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ตาม
โครงการร าลึกครบรอบมรณภาพ 39 

18/01/2559 5 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างบริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์ฯ (ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมงาน
สวนสาธารณะ) 

 13,590.00 13,590.00 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ห้องน้ าพิพิธภัณฑ์ 

27/05/2559 5 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การบ ารุงรักษาสวน
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

 78,000.00 78,000.00 จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

01/10/2558 365 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดูแลสวนหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

 20,024.00 7,170.00 วัสดุงานบ้านงานคัว 11/12/2558 5 

  5,030.00 วัสดุก่อสร้าง 11/12/2558 5 

  1,665.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 08/03/2559 5 

  2,145.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 30/03/2559 5 

  4,014.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 01/09/2559 5 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ค่าสาธารณูปโภคสวน
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

 29,963.00 1,704.72 ค่าน้ าประปา 15/10/2558 5 

  863.86 ค่าไฟฟ้า 28/10/2558 5 

  2,330.25 ค่าน้ าประปา 20/11/2558 5 

  700.06 ค่าไฟฟ้า 30/11/2558 5 

  1,982.55 ค่าน้ าประปา 24/12/2558 5 

  583.50 ค่าไฟฟ้า 06/01/2559 5 

  3,026.82 ค่าน้ าประปา 18/01/2559 5 

  804.22 ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม59 28/01/2559 5 
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  2,075.21 ค่าน้ าประปา 23/02/2559 5 

  501.42 ค่าไฟฟ้า 04/03/2559 5 

  2,469.56 ค่าน้ าประปา 17/03/2559 5 

  929.26 ค่าไฟฟ้า 04/04/2559 5 

  1,196.26 ค่าน้ าประปา 20/04/2559 5 

  1,774.06 ค่าน้ าประปา 23/05/2559 5 

  857.81 ค่าไฟฟ้า 24/05/2559 5 

  2,214.20 ค่าน้ าประปา 14/06/2559 5 

  525.65 ค่าไฟฟ้า 14/06/2559 5 

  742.03 ค่าไฟฟ้า 01/07/2559 5 

  988.68 ค่าน้ าประปา 12/07/2559 5 

  311.43 ค่าไฟฟ้า 15/08/2559 5 

  1,288.71 ค่าน้ าประปา 15/08/2559 5 

  355.12 ค่าไฟฟ้า 30/08/2559 5 

  1,316.10 ค่าน้ าประปา 15/09/2559 5 

  420.63 ค่าไฟฟ้า 27/09/2559 5 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพด้าน
หัตถกรรม 

 10,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทนวทิยากรโครงการสอน
อาชีพสานตะกร้า 

15/09/2559 5 

  2,500.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสอน
ประกอบอาชีพสานตะกร้า 

08/09/2559 5 

  3,750.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
สอนอาชีพสานตะกร้า 

23/09/2559 5 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอาชีพการ
ท าอาหาร 

 10,000.00 2,500.00 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแปรรูป
อาหาร 

08/09/2559 5 

  3,750.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
แปรรูปอาหาร 

13/09/2559 5 

  3,600.00 
ค่าตอบแทนวทิยากรโครงการแปรรูป
อาหาร 

15/09/2559 5 

15. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 588,000.00 588,000.00 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์เด็ก 01/10/2558 365 

16. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

 868,000.00 154,000.00 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านบะทองนาหัวช้าง 

30/11/2558 5 

  162,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุทธิ
มงคล 

30/11/2558 5 
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  116,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ม่วงไข่บ้านเม็ก 

30/11/2558 5 

  82,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านบะทองฯ 

30/06/2559 5 

  88,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุทธิ
มงคล 

30/06/2559 5 

  50,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ม่วงไข่บ้านเม็ก 

30/06/2559 5 

  68,880.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านบะทองฯ 

26/07/2559 5 

  42,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ม่วงไข่บ้านเม็ก 

26/07/2559 5 

  73,920.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุทธิ
มงคล 

26/07/2559 5 

  11,060.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านบะทองฯ 

23/09/2559 5 

  12,880.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุทธิ
มงคล 

23/09/2559 5 

  7,000.00 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ม่วงไข่บ้านเม็ก 

23/09/2559 5 

17. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 216,678.00 14,508.90 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

29/10/2558 30 

  13,818.00 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 

30/11/2558 31 

  80,476.20 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 

28/12/2558 136 

  17,805.48 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 

16/05/2559 46 

  57,883.82 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 

01/07/2559 123 

18. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพ้ืนที ่

 416,716.00 29,985.06 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
พ้ืนที่ 

29/10/2558 30 

  28,425.60 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์
ส าหรับโรงเรียน4แห่ง 

30/11/2558 31 

  165,551.04 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์
ส าหรับโรงเรียน4แห่ง 

28/12/2558 136 

  15,778.84 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์
ส าหรับโรงเรียน4แห่ง 

16/05/2559 16 

  174,930.80 
จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์
ส าหรับโรงเรียน4แห่ง 

01/06/2559 153 

19. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

178,500.00 42,000.00 ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนศูนย์   
นาหัวช้าง 

28/01/2559 5 
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วัตถุประสงค ์

  31,500.00 
ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนศูนย์   
ม่วงไข่ 

28/01/2559 5 

  45,000.00 
ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนศูนย์  
ม่วงไข่ 

26/07/2559 5 

  60,000.00 
ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนศูนย์   
นาหัวช้าง 

26/07/2559 5 

20. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

 194,000.00 194,000.00 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

01/10/2558 365 

21. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา 

 12,000.00 12,000.00 ฝึกอบรมพัฒนาครูศูนย์เด็ก 01/10/2558 365 

22. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาดศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 156,000.00 78,000.00 จ้างเหมาดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านม่วงไข่ นายสุวิสันต ์    
อ่อนโพธา 

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาหัวช้าง นางบุญเลอ  
ผองแก้วอินทร์ 

01/10/2558 365 

23. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

 30,000.00 19,960.00 จัดซ้ือของขวัญของรางวัลส าหรับเด็ก 06/01/2559 5 

  1,440.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

06/01/2559 5 

  3,000.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งโครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

18/01/2559 5 

  5,600.00 
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการ
วันเด็กแห่งชาต ิ

18/01/2559 5 

24. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่
ประชาชน 
(หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน) 

 3,600.00 3,600.00 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 02/10/2558 360 

25. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

 25,000.00 4,800.00 ค่าตอบแทนวทิยากรโครงการคุณธรรม
จริยธรรม 

15/09/2559 5 

  17,500.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 

15/09/2559 5 

  2,700.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 

15/09/2559 5 

26. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

 145,000.00 98,000.00 เงินรางวัลค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา 

23/03/2559 5 

  7,350.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

30/03/2559 5 

  20,123.00 
จัดซ้ือถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

30/03/2559 5 

  9,500.00 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการกีฬา 30/03/2559 5 
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ต้านยาเสพติด 

  10,000.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 

30/03/2559 5 

27. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

 65,053.00 5,660.00 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรท์างการแพทย ์ 17/12/2558 5 

  52,693.00 จัดซ้ือวัสดุชุดกีฬา 17/12/2558 5 

  6,700.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งงานกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

24/12/2558 5 

28. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

5,001,100.00 5,001,100.00 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 01/10/2558 365 

29. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

1,048,800.00 1,048,000.00 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ 01/10/2558 365 

30. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

 55,000.00 55,000.00 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12/10/2558 365 

31. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

 130,000.00 130,000.00 สนับสนุนการด าเนินการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

04/03/2559 5 

32. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อสม. 

 30,000.00 21,250.00 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อบรม อสม. 

10/08/2559 5 

  3,350.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรม 
อสม. 

10/08/2559 5 

  5,400.00 
ค่าตอบแทนวทิยากรตามโครงการ
อบรม อสม. 

10/08/2559 5 

33. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 

 97,500.00 7,500.00 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.1 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.2 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.3 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.4 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.5 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.6 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.7 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.8 

13/09/2559 5 
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  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.9 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.10 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.11 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.12 

13/09/2559 5 

  7,500.00 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน ม.13 

13/09/2559 5 

34. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 50,000.00 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

01/09/2559 5 

35. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับ
กฎหมายสาธารณสุข 

 15,000.00 7,500.00 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อบรมกฎหมายสาธารณสุข 

01/09/2559 5 

  3,000.00 
จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมกฎหมายจราจรทางบก 

01/09/2559 5 

  3,000.00 
ค่าตอบแทนวทิยากรในการฝึกอบรม
กฎหมายจราจรทางบก 

08/09/2559 5 

36. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน
และผู้ยากไร้ 

 56,680.00 56,680.00 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 

11/05/2559 5 

37. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

 14,600.00 8,750.00 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

01/09/2559 5 

  2,850.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

01/09/2559 5 

  3,000.00 
ค่าตอบแทนวทิยากรตามโครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

08/09/2559 5 

38. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมคลองสวยน้ า
ใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า) 

 14,674.00 2,880.00 ค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
โครงการก าจัดผักตบชวา 

17/03/2559 5 

  11,793.60 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสนับสนุน
เครื่องจักรกลตามโครงการก าจัด
ผักตบชวา 

17/03/2559 5 

39. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ
และก าจัดขยะมูลฝอย 

 157,013.00 70,000.00 ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

04/05/2559 5 

  17,952.50 
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

30/06/2559 5 
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  20,570.00 
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

26/07/2559 5 

  17,780.00 
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

30/08/2559 5 

  20,552.50 
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

15/09/2559 5 

  10,157.50 
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

23/09/2559 5 

40. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาคนงานจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 

 468,000.00 78,000.00 จ้างเหมาคนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย นายคชาธาร สมพมิตร 

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาคนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย นายสมจิตร เพชรพรรณ 

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาคนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย นายไพจิตร จอมสีวัน 

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาคนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย นายสกลชัย แสนพันธ ์

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาคนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย นายชัยยันต ์วิดีสา 

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาคนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย นายวัฒนา ทองนิวัน 

01/10/2558 365 

41. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

 20,000.00 3,030.00 วัสดุอ่ืน 11/12/2558 5 

  3,570.00 วัสดุอ่ืน 15/07/2559 5 

42. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซ้ือถังขยะ  80,000.00 80,000.00 จัดซ้ือถังขยะ 14/06/2559 5 

43. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
น้อยโนนจ านงค์ หมู่ 
10 (ถนนข้างบ้านนาย
วัชรินทร ์รินเพ็ง 

 111,000.00 111,000.00 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้อยโนนจ านงค์
หมู่10 

30/03/2559 60 

44. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองอ้อ หมู่ 13 
(สายหน้าบ้านนาง
ประกายจิต บุญชู ถึง
คลองชลประทาน) 

 379,000.00 379,000.00 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองอ้อ หมู่ 
13 

30/03/2559 60 

45. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังล า
รองเลียงคู่ขนานทาง
หลวงหมายเลข 22 
ระหว่างชุมชนบ้านม่วง

 557,000.00 553,000.00 ก่อสร้างถนนลูกรังล ารองเลียงคู่ขนาน
ทางหลวงหมายเลข 22 ระหว่างชุมชน
บ้านม่วงไข่ บ้านเม็ก 

15/07/2559 60 
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ไข่ บ้านเม็ก(สายหน้า
บ้านนายธีรวัฒน์ 
พรมสัยเทียะ ถึงหน้า
บ้านนายพิเชษฐ์ ฝ่าย
ขันธ์) 

46. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรบ้านเม็ก หมู่ 
7 (สายข้างบ้านนาย
ชาติชาย ซาระวงค์ ถึง
ที่นานายนิเวช เพชร
พรรณ) 

 410,000.00 410,000.00 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้าน
เม็ก หมู่ 7  

18/05/2559 60 

47. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ 12 สายที่ 1 
(เร่ิมต้นจากคลอง
ชลประทานที่นานาย
สมเกียรติ แก้วก่า ถึงที่
นานายบุญธรรม ภูผิว) 

 343,000.00 343,000.00 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร
บ้านบะทองใหม่หมู่ 12 

14/03/2559 5 

48. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมถนน สะพาน 
ซ่อมแซมเสริมผิวถนน
ลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-13 

 232,750.00 7,000.00 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหมู่1 

23/03/2559 5 

  50,000.00 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ 12 

19/04/2559 5 

  96,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง
รางระบายน้ าหมู่ 4 

29/12/2558 5 

  10,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงคู
ส่งน้ าคลองไส้ไก่ 

29/12/2559 5 

49. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 

 86,000.00 86,000.00 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 

26/09/2559 5 

50. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ
ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

 183,410.00 1,400.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 24/12/2558 5 

  9,450.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 18/01/2559 5 

  26,870.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 03/02/2559 5 

  24,060.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 23/03/2559 5 

  50,900.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 02/05/2559 5 

  23,780.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 27/06/2559 5 
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  9,740.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 15/07/2559 5 

  37,210.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 08/09/2559 5 

51. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
(ฝายกระสอบสู้ภัยแล้ง) 

 16,000.00 16,000.00 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า(ฝายกระสอบสู้
ภัยแล้ง) 

23/03/2559 5 

52. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารจ าหน่ายสินค้า
บริเวณสวนหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

 300,000.00 300,000.00 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารจ าหน่ายสินค้า
บริเวณสวนหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

22/07/2559 60 

53. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

 28,080.00 12,480.00 จ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าไวนิลเทศกาลปี
ใหม่ 

29/12/2558 5 

  15,600.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าไวนิลเทศกาล
สงกรานต ์

19/04/2559 5 

54. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด(บ าบัด
ฟ้ืนฟูและฝึกอบรม
อาชีพหลังการบ าบัด
ฟ้ืนฟู) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

32,500.00 32,500.00 สนับสนุนเงินงบประมาณในโครงการ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญ
แผ่นดินและการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 

30/05/2559 5 

55. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร.ในการปฏิบัติ
หน้าที่  

 14,400.00 7,200.00 ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
ช่วงปีใหม่ 

24/12/2558 5 

  7,200.00 
ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

07/04/2559 7 

56. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสา
ธารณภัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
(เงินส ารองจ่าย) 

 11,095.00 2,500.00 ซ้ือสังกะสีซ่อมบ้านผู้ประสบวาตภัยใน
เขตพ้ืนที ่

23/05/2559 5 

  8,595.00 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ้านผู้ประสบวาตภัย 20/06/2559 5 

57. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน ผู้น าชุมชน 

 18,750.00 18,750.00 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน 

13/09/2559 5 

58. การบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 6,300.00 3,900.00 จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์ออกเสียง
ประชามติ 

26/07/2559 5 

  2,400.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการ
รณรงค์ออกเสียงประชามติ 

26/07/2559 5 

59. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

 591,619.00 1,600.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 20/11/2558 5 
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  780.00 วัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 20/11/2558 5 

  3,300.00 วัสดุส านักงาน(ธง) 20/11/2558 5 

  10,840.00 วัสดุก่อสร้าง 30/11/2558 5 

  10,650.00 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 01/12/2558 5 

  7,200.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29/12/2558 5 

  450.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 29/12/2559 5 

  3,520.00 วัสดุส านักงาน 29/12/2559 5 

  440.00 วัสดุส านักงาน 29/12/2559 5 

  3,400.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 29/12/2559 5 

  17,180.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 06/01/2559 5 

  10,814.00 วัสดุส านักงาน 18/01/2559 5 

  4,850.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 18/01/2559 5 

  1,940.00 วัสดุส านักงาน 18/01/2559 5 

  5,600.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 18/01/2559 2 

  5,249.00 วัสดุส านักงาน 18/01/2559 5 

  3,400.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 18/01/2559 5 

  340.00 วัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 18/01/2559 5 

  5,600.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 18/01/2559 5 

  8,000.00 วัสดุก่อสร้าง 26/01/2559 5 

  14,295.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 03/02/2559 5 

  6,800.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10/02/2559 5 

  13,200.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 23/02/2559 5 

  6,800.00 วัสดุส านักงาน 25/02/2559 5 

  1,863.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 01/03/2559 5 

  2,840.00 วัสดุก่อสร้าง 04/03/2559 5 

  230.00 วัสดุส านักงาน 04/03/2559 5 

  370.00 วัสดุส านักงาน 23/03/2559 5 

  5,987.00 วัสดุก่อสร้าง 23/03/2559 5 

  12,905.00 วัสดุส านักงาน 23/03/2559 5 
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  3,460.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 23/03/2559 5 

  2,445.00 วัสดุส านักงาน 23/03/2559 5 

  11,905.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 30/03/2559 5 

  835.00 วัสดุส านักงาน 19/04/2559 5 

  448.00 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 19/04/2559 5 

  13,265.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 27/04/2559 5 

  450.00 วัสดุส านักงาน 27/04/2559 5 

  8,130.00 วัสดุก่อสร้าง 27/04/2559 5 

  3,950.00 วัสดุการเกษตร 27/04/2559 5 

  1,705.00 วัสดุก่อสร้าง 02/05/2559 5 

  4,450.00 วัสดุส านักงาน 24/05/2559 5 

  340.00 วัสดุส านักงาน 24/05/2559 5 

  420.00 วัสดุก่อสร้าง 24/05/2559 5 

  13,692.00 วัสดุเช้ือเพลิงแหละหล่อลื่น 30/05/2559 5 

  2,700.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 06/06/2559 5 

  2,800.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20/06/2559 5 

  6,800.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20/06/2559 5 

  420.00 วัสดุส านักงาน 20/06/2559 5 

  17,510.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 30/06/2559 5 

  650.00 วัสดุก่อสร้าง 12/07/2559 5 

  460.00 วัสดุส านักงาน 12/07/2559 5 

  12,275.00 วัสดุส านักงาน 15/07/2559 5 

  3,330.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 15/07/2559 5 

  8,705.00 วัสดุส านักงาน 15/07/2559 5 

  3,471.00 วัสดุส านักงาน 15/07/2559 5 

  15,403.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 29/07/2559 5 

  3,300.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15/08/2559 5 

  410.00 วัสดุส านักงาน 22/08/2559 5 

  4,805.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 22/08/2559 5 
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  3,105.00 วัสดุส านักงาน 22/08/2559 5 

  2,130.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26/08/2559 5 

  27,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29/08/2559 5 

  2,430.00 วัสดุส านักงาน 01/09/2559 5 

  16,735.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 01/09/2559 5 

  1,490.00 วัสดุส านักงาน 01/09/2559 5 

  15,800.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 01/09/2559 5 

  11,110.00 วัสดุก่อสร้าง 08/09/2559 5 

  6,800.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 08/09/2559 5 

  13,900.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ 08/09/2559 5 

  19,295.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 08/09/2559 5 

  3,310.00 วัสดุส านักงาน 08/09/2559 5 

  16,285.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 13/09/2559 5 

  2,255.00 วัสดุส านักงาน 13/09/2559 5 

  4,135.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 15/09/2559 5 

  450.00 วัสดุส านักงาน 15/09/2559 5 

  840.00 วัสดุก่อสร้าง 15/09/2559 5 

  470.00 วัสดุส านักงาน 27/09/2559 5 

  18,810.00 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 28/09/2559 5 

60. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

 61,100.00 25,000.00 ครุภัณฑ์ส ารวจ GPS 19/02/2559 5 

  3,800.00 ตู้เอกสาร 2 บาน 15/07/2559 5 

  3,800.00 ตู้เหล็กส าหรับจัดเก็บเอกสาร 15/07/2559 5 

  28,500.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27/09/2559 2 

61. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

 251,000.00 7,220.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการ
ต่างประเทศ 

03/11/2558 5 

  13,500.00 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรแนว
ทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

09/11/2558 5 
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ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  16,986.00 
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการอบรมเชียงใหม่ 

11/12/2558 5 

  9,428.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาต 

28/01/2559 5 

  1,000.00 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. 

03/02/2559 5 

  3,600.00 
ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็ก 

03/02/2559 5 

  3,762.00 
ค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมสัมมนา
วิชาการสันนิบาตเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

09/02/2559 5 

  5,446.00 
ค่าเดินทางไปราชการการประชุม
สันนิบาตเทศบาล 

17/02/2559 5 

  2,880.00 
ค่าเดินทางไปราชการประชุมนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล 

17/02/2559 5 

  2,904.00 
ค่าเดินทางไปราชการเข้าประชุม
แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสอทธิภาพการ
บริหารงาน 

23/02/2559 5 

  7,126.00 
ค่าเดินทางไปราชการเข้าประชุม
ปฏิบัติการเครือข่าย LA21 

04/03/2559 5 

  6,660.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17/03/2559 5 

  6,660.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17/03/2559 5 

  6,660.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17/03/2559 5 

  6,660.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17/03/2559 5 

  6,660.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17/03/2559 5 

  3,400.00 
ค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 

27/04/2559 5 

  3,400.00 
ค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 

27/04/2559 5 

  7,160.00 
ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไป
ราชการอบรมสัมมนาวิชาการ 

17/05/2559 5 

  5,100.00 
ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

23/05/2559 5 

  10,200.00 
ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

23/05/2559 5 

  1,942.00 ค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม 30/05/2559 5 
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ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดน่า
อยู่ 

  6,038.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14/06/2559 5 

  32,300.00 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม 

14/06/2559 5 

  4,234.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23/06/2559 5 

  4,960.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมนักบริหารงานท้องถิ่น 

27/06/2559 5 

  2,560.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาล 

30/06/2559 5 

  4,512.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาล 

26/07/2559 5 

  1,384.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประชุมขยะและสิ่งแวดล้อม 

15/08/2559 5 

  9,080.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15/08/2559 5 

  3,900.00 
ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมของ
นายศรนะรามศ ์ทอนรินทร ์

26/08/2559 5 

  4,426.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อบรม egp 

26/08/2559 5 

  4,246.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อบรม egp 

26/08/2559 5 

  4,100.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อบรม egp 

26/08/2559 5 

  11,700.00 
ค่าลงทะเบียนอบรมแผนพัฒนา
การศึกษา 

30/08/2559 5 

  1,040.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อบรม สปสช. 

30/08/2559 5 

  1,304.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อบรม สปสช. 

08/09/2559 5 

  3,120.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
อบรมค านวณราคากลาง 

08/09/2559 5 

  6,400.00 
ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไป
ราชการอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

15/09/2559 5 

  6,400.00 
ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไป
ราชการอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

15/09/2559 5 

62. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
หรือทรัพย์สินอ่ืน 

 77,520.00 2,050.00 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เปลี่ยนจอ
โน้ตบุ๊ค 

20/11/2558 5 

  1,640.00 จ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 19/04/2559 5 

  33,000.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 27/05/2559 5 
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  1,820.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 30/05/2559 5 

  2,900.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 30/05/2559 5 

  9,750.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 30/05/2559 5 

  800.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 29/12/2558 5 

  8,450.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 15/08/2559 5 

  2,300.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 22/08/2559 5 

  160.00 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะ 22/08/2559 5 

  14,200.00 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26/08/2559 5 

  450.00 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมซ่อม
มอเตอร์ไซค์ 

27/09/2559 5 

63. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การจ้างเหมาบริการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (รายจ่ายซ่ึง
บริการ ค่ารับรอง ค่า
พวงมาลัยช่อดอกไม้ฯ) 

 362,630.00 78,000.00 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดใน
ส านักงาน 

01/10/2558 365 

  78,000.00 
จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมบริเวณ
ส านักงาน 

01/10/2558 365 

  30,000.00 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 01/10/2558 365 

  1,000.00 ค่าพวงมาลาดอกไม้สดวันปิยะมหาราช 20/11/2558 5 

  619.00 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 01/12/2558 5 

  2,000.00 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 01/12/2558 5 

  20,000.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าไวนิลพร้อมโครง
เหล็ก 

18/01/2559 5 

  619.00 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ 03/02/2559 5 

  1,500.00 
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลของเสียข้องน้ า
สาธารณะ 

03/02/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 10/02/2559 5 

  10,000.00 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 01/02/2559 121 

  619.00 รายจ่ายรับรองแบะพิธีการ 01/03/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองพิธีการ 01/03/2559 5 

  1,500.00 
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลของเสียข้องน้ า
สาธารณะ 

08/03/2559 5 

  46,820.00 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการค่ารังวัด
ที่ดิน 

08/03/2559 5 
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  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 24/05/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 24/05/2559 5 

  619.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 24/05/2559 5 

  619.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 24/05/2559 5 

  2,736.00 
จ้างเหมาจัดท าเข้าเล่มร่างแผนพัฒนา3
ปี 

30/05/2559 5 

  1,600.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 29/12/2558 5 

  619.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 06/06/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 06/06/2559 5 

  10,360.00 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนา3ปี 15/07/2559 5 

  700.00 จ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าไวนิล 15/07/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 22/08/2559 5 

  619.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 22/08/2559 5 

  45,620.00 
จ้างเหมาคัดลอกไฟล์ระวางที่ดินเพ่ือใช้
ส าหรับท าแผนที่ภาษ ี

26/08/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายเพ่ือรับรองและพิธีการ 26/08/2559 5 

  1,600.00 รายจ่ายเพ่ือรับรองและพิธีการ 26/08/2559 5 

  1,248.00 รายจ่ายเพ่ือรับรองและพิธีการ 26/08/2559 5 

  1,575.00 จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติปี60 26/08/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายเพ่ือรับรองและพิธีการ 29/08/2559 5 

  619.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 22/09/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 23/09/2559 5 

  2,800.00 จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติปี60 23/09/2559 5 

  619.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 28/09/2559 5 

  2,000.00 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 28/09/2559 5 

64. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 25,000.00 2,350.00 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
ประชาคม 

04/03/2559 5 

  3,900.00 ค่าน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการประชาคม 17/03/2559 5 

  18,750.00 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาการอาหารว่าง
ประชาคม 

23/03/2559 5 

65. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การส่งเสริมการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

 23,535.00 7,775.00 จัดซ้ือผ้าสีประดับตกแต่งนิทรรศการ 10/11/2558 5 
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กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

  15,760.00 
จัดซ้ือดอกไม้สดประดับตกแต่งบริเวณ
ลานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

10/11/2558 5 

66. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 8,600.00 6,600.00 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 

26/07/2559 5 

  2,000.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

26/07/2559 5 

67. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนปกครองอ าเภอ
พรรณานิคมโครงการ
บริหารจัดการการจัด
งานรัฐพิธี งานพิธีต่าง 
ๆ และภารกิจส าคัญที่
เก่ียวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 0.00 35,000.00 อุดหนุนปกครองอ าเภอพรรณานิคม
โครงการบริหารจัดการการจัดงานรัฐ
พิธี 

23/12/2558 5 

68. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว เครื่อง
ขยายเสียงประจ า
หมู่บ้าน 

 20,310.00 3,710.00 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเสียง 23/05/2559 5 

  11,400.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 20/04/2559 5 

  3,400.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 23/05/2559 5 

  1,800.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 08/09/2559 5 

69. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เยาวชนไทยหัวใจสีขาว
ห่างไกลยาเสพติด 

 50,800.00 5,600.00 ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนไทยหัวใจสี
ขาว 

25/02/2559 5 

  11,700.00 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการเยาวชน
ไทยหัวใจสีขาว 

04/03/2559 5 

  3,000.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
เยาวชนไทยหัวใจสีขาว 

04/03/2559 5 

  3,000.00 
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการ
เยาวชนไทยหัวใจสีขาว 

08/03/2559 5 

  14,000.00 
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตาม
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว 

08/03/2559 5 

  3,000.00 
จัดซ้ือน้ าดื่มน้ าแข็งตามโครงการ
เยาวชนไทยหัวใจสีขาว 

08/03/2559 5 

  10,500.00 
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
เยาวชนไทยหัวใจสีขาว 

08/03/2559 5 

70. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซ้ือพัดลม
อุตสาหกรรม 

 10,000.00 10,000.00 จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 30/05/2559 5 

71. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าจัดซ้ือสายดับเพลิง
ชนิดผ้าใบสีแดง 

 15,000.00 15,000.00 ค่าจัดซ้ือสายดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง
ขนาด 1'5x20 เมตร พร้อมข้อต่อสวม
เร็วทองเหลือง 2.5 

27/05/2559 5 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
             เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้นที่ โดย
ได้รับความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานทีส่ าคัญดังนี ้
    1. กิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง 

   

    2. กิจกรรมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

   

    3. กิจกรรมจัดงานวันผู้สงูอายุและวันสงกรานต ์

   

    4. กิจกรรมการจัดงานวันร าลึกมรณภาพหลวงปูฝ่ั้น อาจาโร 
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    5. กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 

  
 
    6. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

  
 
    7. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

  
 
    8. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
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    9. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  

    10. ฝึกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพ อสม. 

   

    11. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

   
      
     12. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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     13.  โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว 

  
 
   14. โครงการเกษตรอินทรีย ์

  
 

    15. ก าจัดผกัตบชวาและวัชพืชในแหล่งน ้ำสำธำรณะ 

  

    16. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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     17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองออ้ หมู ่13 

  
 
     18. ก่อสร้างถนนล ารองเลียงคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 22 ระหว่างชุมชนบ้านม่วงไข่-บ้านเม็ก 

  
 
     19. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านเม็ก หมู่ 7 

   
 
     20. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านบะทองใหม่ หมู่ 12 สายที่ 1 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 17 โครงการ มีดังน้ี 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ รณรงค์ฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์ เงินกองทุนฯ 20,000.00 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เงินกองทุนฯ 30,000.00 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ โรงเรียนพ่อแม่ เงินกองทุนฯ 45,000.00 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ เสริมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นไม่ท้องก่อนวัยอันควร เงินกองทุนฯ 15,000.00 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การเพ่ิมสมรรถนะของผู้ดูแล ผู้สูงอายุกลุ่มเตียง 3,4 
ผู้พิการและกลุ่ม palliative care 

เงินกองทุนฯ 20,000.00 

6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เงินกองทุนฯ 30,000.00 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ อาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ เงินกองทุนฯ 30,650.00 

8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือ
ดูแลสุขภาพ 

เงินกองทุนฯ 30,000.00 

9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ส่งเสริมการออกก าลังกายเด็กเยาวชน เงินกองทุนฯ 20,000.00 

10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ อสม.ร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เงินกองทุนฯ  

11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็ก เงินกองทุนฯ 10,000.00 

12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ศูนย์เด็กปลอดขนมหวานหนูน้อยสุขภาพฟันดี เงินกองทุนฯ 10,000.00 

13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล เงินกองทุนฯ 10,000.00 

14. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ฟอ ฟัน น้ านม เงินกองทุนฯ 10,000.00 

15. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ กิน กอด เล่น เล่า เงินกองทุนฯ 10,000.00 

16. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ครอบครัวตัวด ี เงินกองทุนฯ 10,000.00 

17. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ สนุกวาดละเลงส ี เงินกองทุนฯ 10,000.00 

 
โครงการกันเงินรายจ่ายท่ีก่อหน้ีผูกผัน จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,383,750 บาท 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 

1. การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วงไข่ หมู่ 1 (สายข้างบ้าน
นางวิจิตรา สาตะรักษ์ – บ้านนายสุวรรณ งัมสันเทียะ) 

เงินงบประมาณ 185,000 

2. การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าท่อครึ่งซีกบ้านบะทอง  หมู่ 5 เงินงบประมาณ 91,000 

3. การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านโคกชุมพร หมู่ 8 เงินงบประมาณ 121,000 
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พ้ืนฐาน )สายข้างการไฟฟ้าฯ-คลองชลประทาน(  

4. การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนล ารองเลียบคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 
22 ระหว่างชุมชนบ้านโคกชุมพร  หมู่ 8            

)จากร้านผลิตสแตนเลส-คลองชลประทาน(  

เงินงบประมาณ 194,000 

5. การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านบะทองใหม่   
หมู่ 12 สายที่ 2  )จากคลองชลประทานบริเวณที่นา
นางอุไร ขุนยงค์ ถงึที่นานายสังคม ทิพสิงห์(  

เงินงบประมาณ 385,000 

6. การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านบะทองใหม่ หมู่ 
12 สายที่ 3  )จากคลองที่นานายวิชุน บุญจริงถึงที่นา
นายประเสริฐ ฮุ่งหวล(  

เงินงบประมาณ 322,000 

7 การพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1-13 เงินงบประมาณ 69,750 

8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ เงินงบประมาณ 16,000 

  
โครงการกันเงินรายจ่ายท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกผัน จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,678,000 บาท 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

1. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล.ถนนข้ำงกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคสำขำพรรณำนิคม 

เงินงบประมาณ 44,000 

 

2. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนพรรณำ หมู่ ๒               
สำยข้ำง ทต.พรรณำนคร 

เงินงบประมาณ 184,000 

3. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมถนนคันคลองชลประทำน         
บ้ำนหนองแวง หมู่ ๑๑ 

เงินงบประมาณ 253,000 

4. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมถนนภำยในหมู่บ้ำน                
บ้ำนนำหัวช้ำง หมู่ ๔ 

เงินงบประมาณ 109,000 

5. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมทำงหลวงหมำยเลข ๒๐๙๔       
บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ ๙ 

เงินงบประมาณ 55,000 

6. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมทำงหลวงหมำยเลข ๒๐๙๔       
บ้ำนหนองอ้อ หมู่ ๑๓ 

เงินงบประมาณ 219,000 

7. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมทำงหลวงหมำยเลข ๒๒           
บ้ำนโคกชุมพร หมู่ ๘ 

เงินงบประมาณ 80,000 

8. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมทำงหลวงหมำยเลข ๒๒           
บ้ำนม่วงไข่ หมู่ ๑ 

เงินงบประมาณ 55,000 
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9. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงทำงเช่ือมทำงหลวงหมำยเลข ๒๒           
บ้ำนเม็ก หมู่ ๗ 

เงินงบประมาณ 67,000 

10. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีกวำดเฉลี่ยสำยทำง
บ้ำนหนองอ้อ-บ้ำนน้อยโนนจ้ำนงค์ 

เงินงบประมาณ 232,000 

11. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงลำนคอนกรีตเอนกประสงค์ส้ำนักงำน
เทศบำลต้ำบลพรรณำนคร 

เงินงบประมาณ 80,000 

12. การพัฒนาพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรจ้ำหน่ำยสินค้ำบริเวณ
หน้ำพิพิธภัณฑ์พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร 

เงินงบประมาณ 300,000 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผน 

พัฒนาสามปี 
ประจ าปี 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2559 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 33 14 7.91 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 48 39 22.03 

การบริหารจัดการการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 6 
 

3.39 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 48 30 16.95 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 41 19 10.73 

รวม 177 108 61.02 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลพรรณานครทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

(นายสมยศ   ศรีสอาด) 
นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร ในภาพรวม 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ค าช้ีแจง 

1.ก าหนดใหค้่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ในรอบปงีบประมาณ พ .ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ค่าคะแนน ดังน้ี 

    1.1 ก าหนดการใหค้่าคะแนน ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
พรรณานคร โดยใช ้Likert scale เป็น 5 ระดบั คือ  

ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
  พอใจน้อยที่สุด   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.00 – 1.49 
  พอใจน้อย   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.50 – 2.49 

พอใจปานกลาง   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  2.50 – 3.49   
พอใจมาก   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  3.50 – 4.49    
พอใจมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  4.50 – 5.00 

     1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์โดยระบบ spss for window 
     1.3 จ านวนแบบสอบถามที่แจกเพื่อท าการส ารวจความพงึพอใจของประชาชน จ านวน  250  ชุด จ านวน
ผู้ตอบแบบประเมิน   360  คน  
  2. ก าหนดให้ค่าคะแนนความพงึพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล พรรณา
นคร ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 แยกแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญงิ 

120 
130 

48 
52 

รวม 250 100 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 22 ป ี

21-02 ปี  
01-42 ปี  
41-52 ปี  
51-02 ปี  

มากกว่า 02 ปี  

14 
23 
50 
63 
58 
42 

5.60 
9.20 
20.00 
25.20 
23.20 
16.80 

รวม 250 100 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละการศึกษาของกลุ่มตัวอยา่ง 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

136 
80 
14 
15 
5 
0 

54.40 
32.00 
5.60 
6.00 
2.00 
0.00 

รวม  011 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง  
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 
เอกชน /รัฐวิสาหกิจ  
ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตวั  
รับจ้าง 
นักเรียน /นักศึกษา  
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

10 
11 
28 
43 
20 
134 
4 

4.00 
4.40 
11.20 
17.20 
8.00 
53.60 
1.60 

รวม 250 011 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานครในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานครในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.50 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.15 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

3.15 ปานกลาง 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

3.20 ปานกลาง 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.10 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.21 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

3.33 ปานกลาง 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.35 ปานกลาง 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.40 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 5 พบว่าความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร ใน
ภาพรวม เฉลีย่อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาข้อค าถามเปน็รายข้อพบว่า ประชาชนมีความพงึพอใจมากในข้อมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 แยกแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบาลต าบล
พรรณานครเท่าใด 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว  
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 7.40 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7.44 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ในด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบรหิารจัดการการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 7.38 

 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 7.47 
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ตารางที่ 10 แสดงคา่เฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7.44 
 
ส่วนที่ ๔ ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ๑. อยากให้จดัท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกมาพบปะกับประชาชนในพื้นที่
สร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน 
 ๒. อยากให้พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้างปรับปรุงถนน ราง/ท่อ
ระบายน้ า 
 ๓. อยากให้ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการใหป้ระชาชนทราบอย่างต่อเน่ืองเพื่อจะได้สนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 ขอขอบคุณทา่นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานคร ประธานชุมชน และผู้น าหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
 
ผู้วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล 
 นางนิตยา   รัตนวงศ์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

 

 


