
1 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานคร 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

******************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลพรรณานคร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต 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 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
    ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการขยะให้เกิด
ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
    ๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    ๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท้องถิ่น  
    ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลพรรณานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
    การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
        3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        4. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานงบกลาง 
 
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. แผนงานการเกษตร 
 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานเคหะและชุมชน 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7. แผนงานการเกษตร 
        8. แผนงานงบกลาง 
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ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม ระดับ
หมู่บ้าน ระดับต าบล เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
    เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ ๓๑  ตุลาคม 
๒๕๕๙ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

32 9,968,000.00 33 10,018,000.00 32 9,638,000.00 32 9,818,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

29 15,722,000.00 30 15,722,000.00 29 13,722,000.00 29 13,722,000.00 

การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 22,574,000.00 17 24,187,000.00 17 24,187,000.00 17 24,187,000.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

70 47,302,800.00 63 47,674,000.00 52 43,165,600.00 44 37,926,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

46 16,925,000.00 67 18,079,500.00 67 18,079,500.00 67 18,079,500.00 

รวม 192 112,491,800.00 210 115,680,500.00 197 108,792,100.00 189 103,732,500.00 

 
จ. งบประมาณ 
 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๐   มีโครงการทีต่ามเทศบัญญัติงบประมาณ งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
จ านวน 116 โครงการ งบประมาณ 38,672,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/
หน่วยงานอ่ืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 20 1,013,568.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23 10,214,752.00 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 1,239,000.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 11,047,476.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 41 15,157,204.00 

รวม 116 38,672,000.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลพรรณานคร มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรม 

5,832.00 เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพ
ต่าง ๆในเขตพื้นท่ี 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพคหกรรม 

5,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได้ใน
หลักสตูรตา่ง ๆ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ทางการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสตัว ์

10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพทางด้าน
ปศุสัตว ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
การท าอาหาร 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรูเ้กี่ยวกับการท า
เกษตรอินทรีย ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
หลักสตูรการแปรรูป
น้ ายาเอนกประสงค ์

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

0.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีดั้งเดมิของคน
ไทย 

จัดงานประเพณลีอย
กระทงปีละ 1 ครั้ง 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

35,200.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมส าคญัทางพุทธ
ศาสนา 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาปลีะ 1 
ครั้ง 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอาย ุ

70,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและประเพณี
ส าคัญของคนไทย 

ปีละ 1 ครั้ง 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

กิจกรรมสัปดาห์วัน    
วิสาขบูชาและวัน
ส าคัญอื่น ๆ 

4,800.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา เช่น 
วันวิสาขบูชา 
 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวันวสิาขบู
ชาและวันส าคญัอื่น 
ๆ 
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11. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานวันร าลึก
ครบรอบมรณภาพ
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

20,000.00 เพื่อร าลึกถึงคุณงาม
ความดีของหลวงปู่ฝั้น 
อาจาโร 

ปีละ 1 ครั้ง 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

0.00 เพื่อประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

2000 ฉบับ 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

หมู่บ้านส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมหมู่บา้นท่ีมี
สถานท่ีท่องเที่ยวเป็น
หมู่บ้านส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวประจ าต าบล 

บ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จ้างเหมาบุคคลดูแล
สวนหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

78,000.00 เพื่อให้มีบุคคลดูแล
บ ารุงรักษาสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑฯ์ ให้มี
ความสะอาดสวยงาม
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 คน 

15. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงห้องน้ าบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

250,000.00 เพื่อให้มีห้องน้ าสะอาดมี
มาตรฐานไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างปรับปรุงห้อง
น้ าหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น    
อาจาโร 

16. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลสวนบรเิวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

10,736.00 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลบ ารุงรักษาสวน
หน้าพิพิธภัณฑ์ให้มี
ความสะอาดสวยงาม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
การเกษตร ฯลฯ 

17. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ค่าสาธารณูปโภค
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

20,000.00 เพื่อให้มีน้ าประปาและ
ไฟฟ้าส่องสว่างส าหรับ
อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

ค่าน้ าประปา คา่
ไฟฟ้าบริเวณสวน
หน้าพิพิธภัณฑฯ์ 

18. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน
บริเวณสวนหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

0.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑ์
และทรัพยส์ินบรเิวณ
สวนหน้าพิพิธภัณฑ์พระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร เช่น 
ประตู ท่อประปา อ่าง
ล้างมือ ฯลฯ 

วัสดุส าหรับซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างหน้า
พิพิธภัณฑ์ฯ 

19. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เขต
ทางหลวงหมายเลข 
22 สายสกลนคร-
อุดรธานี บริเวณบ้าน
โคกชุมพร หมู่ 8 

0.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์เขต
ทางหลวงส าหรับให้
ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ้

ปรับปรุงภูมิทัศน์เขต
ทางหลวงหมายเลข 
22 สายสกลนคร-
อุดรธานี บริเวณบ้าน
โคกชุมพร หมู่ 8 

20. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างทางเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 22 
พร้อมถมดินปรับพื้นท่ี
ตลาดประชารัฐ 
 

459,000.00 เพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง
มาจ าหนา่ยสินค้าบริเวณ
ตลาดประชารัฐมีถนนใช้
สัญจรได้โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 
22 พร้อมถมดินปรับ
พื้นที ่



6 
 

21. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

128,385.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้กับ ศพด.ใน
เขตพื้นท่ี จ านวน 2 
แห่ง 

22. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพื้นที ่

452,223.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้กับโรงเรียน
ในพื้นที่ จ านวน 3 
โรงเรียน 

23. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

642,200.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ศพด.ในพื้นที ่

ศพด. 2 แห่ง 

24. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000.00 เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ศพด.และ
โรงเรียนในพื้นที ่

25. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชน(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน) 

3,600.00 เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน 

จัดหาหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

26. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

156,000.00 เพื่อให้ ศพด.มีความ
สะอาดเป็นระเบียบน่า
เรียนเด็กนักเรยีนมี
สุขภาพท่ีด ี

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาด 
ศพด.จ านวน 2 แห่ง 

27. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 

25,000.00 เพื่อให้เด็กเยาวชน
ประชาชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 

28. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้เล่น
กีฬาและนันทนาการ
ร่วมกันเสริมสร้างความ
สามัคค ี

ปีละ 1 ครั้ง 

29. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

0.00 เพื่อเสรมิสร้าง
สัมพันธภาพที่ดรีะหว่าง
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
ด้วยการเล่นกีฬาร่วมกัน 

ปีละ 1 ครั้ง 

30. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 5,000.00 เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของประชาชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
การกีฬา 

31. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ยากจน ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

29,046.00 เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแกผู่้
ยากจน ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 

คนยากจนยากไร้และ
ด้อยโอกาสในพื้นที่ท่ี
มีคุณสมบัตติาม
หลักเกณฑ ์

32. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อสม. 

0.00 เพื่อให้ความรู้แก่ อสม.
ในการปฏิบัติงานดา้น
สาธารณสุขในชุมชน 
 

อสม.จ านวน 117 
คน 
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33. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัคราชกุมาร ี

37,400.00 เพื่อควบคุมและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าปีละ 1 ครั้ง 

34. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่อง
โรคเอดส ์

10,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมอบรม
หรือรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส ์

35. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

5,566,908.00 เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ฯ 

36. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

1,344,000.00 เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพที่ขอรับเบี้ยยัง
ชีพ 

37. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส ์

66,000.00 เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ตดิเช้ือ
เอดส ์

ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ขอรับ
เบี้ยยังชีพ 

38. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นท่ี/ท้องถิ่น 

130,000.00 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันควบคุมโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สปสช.ก าหนด 

39. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอพรรณานิคม
ตามโครงการรวมน้ าใจ
ต้านภัยยามยาก 

10,000.00 เพื่อให้การปฏิบัตภิารกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท.ที่ต้อง
บูรณาการรร่วมกันตาม
นโยบายของทางราชการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอพรรณานิคม 

40. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรยีน 

966,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรยีนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต
เทศบาล 

โรงเรียนในพื้นที ่

41. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โรงเรียนผูสู้งอายุ 142,990.00 เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพท่ี
ดีของผู้สูงอายุท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน
ของผู้สูงอาย ุ
 

จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
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42. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ใส่ใจชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

0.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพแก่ผูสู้งอายุ
และผู้พิการ 

43. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

260,000.00 เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้านๆละ
20,000บาทโดยให้
จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

44. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรมการ
ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า 

10,000.00 เพื่อก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมก าจดั
ผักตบชวาและวัชพืช 

45. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้การ
อนุรักษ์และการจัดการ
น้ าเสีย 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์และการจัดการ
น้ าเสีย 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

46. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คลองสวยน้ าใสคนไทย
มีความสุข 

0.00 เพื่อให้สามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ได้ในปรมิาณ
มาก 

ขุดลอกหนองน้ า ล า
น้ า ล าห้วยในพื้นที ่

47. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

20,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการและอนุรักษด์้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

พื้นที่เทศบาล 

48. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

240,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ทิ้งและก าจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

ค่าทิ้งขยะและก าจดั
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาล 

49. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏิกลูและมลู
ฝอย 

468,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบุคคล
จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย 

50. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บขยะมลูฝอย 

20,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะในชุมชน 

วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

51. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
พร้อมติดตั้งประตู
ระบายทดน้ า บ้าน
พรรณา หมู่ 2 

471,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ท่อลอดเหลีย่มพร้อม
ติดตั้งประตูระบาย
ทดน้ า ขนาด     
1.80 x 1.80 ม. 
ยาว 600 ม. 

52. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน (วัสดไุฟฟ้า
และวิทยุงานไฟฟ้า
ถนน) 

88,476.00 เพื่อขยายบริการไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แก่ประชาชน 

ครัวเรือนนอกเขต
บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคฯ 
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53. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ถนน สะพาน เสริมผิว
ถนน ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน (ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม งานไฟฟ้า
ถนน) 

744,200.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านบริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ถนน สะพาน ใน
พื้นที ่

54. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดหาวัสดุก่อสร้าง
ส าหรับซ่อมแซมถนน 
สะพาน (วัสดุก่อสร้าง
งานไฟฟ้าถนน) 

4,800.00 เพื่อสนับสนุนค่าวสัดตุ่าง 
ๆ เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เช่น วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ วัสดุ
ก่อสร้างส าหรับซ่อมแซม
ถนน สะพาน ฯลฯ 

หมู่บ้านในพื้นที ่

55. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านม่วงไข่ 
หมู่ 1 

250,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ความยาว 300 
เมตร 

56. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ 4 

383,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ความยาว 250 
เมตร 

57. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านน้อย
โนนจ านงค์ หมู่ 10 

0.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ถนน คสล. 

58. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ 11 สาย
หนองแวง หนองทุ่ม 

367,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้โดยสะดวก 

ถนนลูกรัง 

59. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
อ้อ หมู่ 13 สายแยก 
ทล.2094-หนองอ้อ 

0.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ถนนลูกรัง 

60. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยูบา้น    
บะทอง หมู่ 5 

443,000.00 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากการเกิดน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

รางระบายน้ า 

61. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บ้านน้อยโนน
จ านงค์ หมู่ 10 

210,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

รางระบายน้ ารูปตัวย ู

62. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนอง
อ้อ ต.พรรณา  อ.พรรณา
นิคม-บ้านขัวขอนแคน ต.
ต้นผึ้ง    อ.พังโคน 

1,050,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาระหว่าง
ต าบลเป็นไปโดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

63. การพัฒนาระบบโครงสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต 635,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน คสล.
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พื้นฐาน เสรมิเหล็กสายบ้านนา
หัวช้าง-บ้านบะทอง
(เส้นหลังโรงเรยีน) 

ใช้สัญจรโดยสะดวก เส้นหลังโรงเรียน
กว้าง 4 เมตร ยาว 
490 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

64. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน 
บะทองใหม-่แยกคลอง
ชลประทาน 

1,109,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายข้างบ้านนาย
สมเกียรติ สุระมาโจ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
895 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

65. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง-แยกคลอง
ชลประทาน 

778,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ถนน คสล. 

66. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน
หนองแวง-บ้านหนอง
อ้อ 

1,098,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
920 เมตร 

67. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านน้อย
โนนจ านงค์(สายตรง
ข้าม รพ.พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร) 

728,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
550 เมตร 

68. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบล าน้ าอูน สาย
บ้านวังปลาป้อม-บ้าน
หนองเดิ่น 

103,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 
20 ม. 

69. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบล าน้ าอูน สาย
บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะ
ทอง 

98,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

70. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.บ้านโคก
สุวรรณ หมู่ 6 

578,000.00 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากการเกิดน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
ขนาดท่อ คสล. ศก.
0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก คสล.ความยาว
รวม 275 ม 

71. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บ้านน้อยโนน
จ านงค์ หมู่ 10 

210,000.00 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากการเกิดน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู กว้าง 
0.50 ม. ยาว 75 ม. 
หนา 0.125 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. 

72. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร

382,000.00 เพือ่ให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนน กว้าง 3.00 ม. 
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บ้านบะทองใหม่     
หมู่ 12 

ยาว 1160 ม. ผิว
จราจรลูกรังหนา 
0.15 ม. 

73. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ 9-บ้าน
หนองอ้อ หมู่ 13 ต.
พรรณา 

925,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรโดยสะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 745 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร 

74. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

443,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดการประชุมการ
ฝึกอบรมการจัด
โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล 

ขนาดกว้ง 12 เมตร 
ยาว 18 เมตร หรือ
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
264 ตารางเมตร 
ตามแบบ ทต.
พรรณานคร เลขท่ี 
01-2561 

75. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนดินกัน
ตลิ่งพร้อมผิวจราจร
ลูกรัง บ้านวังปลาป้อม 
หมู่ 3 

420,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังและให้
ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรโดยสะดวก 

ก่อสร้างเขื่อนดินกัน
ตลิ่งพร้อมผิวจราจร
ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร คันดิน
ถม สูงเฉลี่ย ๑.๒๕ 
เมตร 

76. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เงินเดือน ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง 

2,537,566.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน
และค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

ฝ่ายการเมือง 

77. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ส านัก
ปลัด/กองคลัง 

6,750,808.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพือ่การ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ส านักปลดั กองคลัง 

78. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่าใช้
สอยงานบริหารทั่วไป 

524,900.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

79. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอยงาน
บริหารงานคลัง 

110,100.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

80. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่าวัสดุ
งานบริหารทั่วไป 

545,424.00 เพื่อสนับสนุนค่าวสัดตุ่าง 
ๆ เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

81. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่าวัสดุ
งานบริหารงานคลัง 

90,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าวสัดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

82. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการบริหาร
ด้านค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

175,787.00 เพื่อสนับสนุนค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
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83. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่า
ครุภณัฑ์ต่าง ๆงาน
บริหารทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

84. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ้างท่ีปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 

25,000.00 เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
พื้นที่ในการบริหารงาน
ของเทศบาล 

พื้นที่เทศบาล 

85. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

193,800.00 เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ตลอดจนสร้างคณุธรรม
และจริยธรรม 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

86. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กิจกรรม 5 ส 0.00 เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส 
ภายในส านักงานและ
บริเวณโดยรอบ 

จัดกิจกรรม 5 ส ทุก
เดือน 

87. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

0.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

พื้นที่เทศบาล 

88. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การเตรียมการรับ
เสด็จ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

15,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

พื้นที่เทศบาล 

89. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

250,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพนักงาน
จ้าง 

90. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

36,200.00 เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนท่ี
อาจเกิดขึ้นลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินและบริการ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

พื้นที่เทศบาล 

91. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัย 

25,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับภัย
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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92. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร. 

50,600.00 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร.ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาภัยและการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

สนับสนุน
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน ค่า
เดินทางไปราชการ 
และค่าใช่้จ่ายอื่นของ
สมาชิก อปพร. 

93. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ งาน
การศึกษา 

1,374,594.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการครู
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง 

94. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนงาน 

95. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน งาน
การศึกษา 

28,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

ข้าราชการครู
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง 

96. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวสัดิการต่าง ๆ 
กองช่าง 

1,250,964.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพนักงาน
จ้าง 

97. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่าใช้
สอยกองช่าง 

30,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่าง ๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

98. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่าวัสดุ
กองช่าง 

95,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าวสัดตุ่าง 
ๆ เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

99. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

40,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพนักงาน
จ้าง 

100. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ ค่าตอบแทน
นอกเวลา แผนงาน
สาธารณสุข 
 

109,800.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ทุกส่วนงาน 

101. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

300.00 เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคดิเห็นใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้
บริการประชาชนใน
พื้นที ่

หมู่ที่ 1-13 
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102. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เช่น โครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน ฯลฯ 

หมู่ที่ 1-13 

103. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว เครื่องขยายเสียง 
เสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 

35,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

หมู่ที่ 1-13 

104. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฝึกอบรมบ าบดัฟื้นฟูผู้
ติด ผู้เสพยาเสพตดิ
และส่งเสรมิอาชีพ
ภายหลังการบ าบัด
ฟื้นฟ ู

990.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ตามนโยบายของรัฐบาล 

กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ ผู้ตดิ
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

105. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม
สตร ี

5,000.00 เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

องค์กรผู้น าชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง 

106. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการ
บริหารงานดา้นค่าวัสดุ
แผนงานการเกษตร 

20,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าวสัดตุ่าง 
ๆ เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 

107. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

77,944.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้าง 

108. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

317,842.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

109. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

26,575.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

110. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบกลางเงินส ารองจ่าย 90,010.00 เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่หรือใน
กรณีจ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้า 

หมู่ที่ 1-13 



15 
 

111. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอพรรณานิคม
เพื่อสนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

15,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอพรรณานิคม 

ศูนย์จัดซื้อจดัจ้าง
ระดับอ าเภอ 

112. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติกองคลัง 

140,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานส านัก
ปลัด 

113. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน อปพร.ในการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับประชาชน 

114. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จัดหาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุส าหรับซ่อมแซม
หอกระจายข่าว เครื่อง
ขยายเสยีงประจ า
หมู่บ้าน 
 

30,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับทราบ
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 

จัดหาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุส าหรับซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

115. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี
 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

116. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจดัพิธีการงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดลุยเดช 
อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 

80,000.00 เพื่อจัดพิธีการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดลุยเดช   
อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 

การจัดพิธีการงาน
พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช 
อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณโครงการจากหน่วยงานอื่น โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 
รวม 95 โครงการ จ านวนเงิน 35,804,550 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 92 โครงการ จ านวนเงิน 
34,705,142 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 14 295,529.06 14 295,529.06 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 19 10,023,886.40 19 9,932,478.02 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,228,385.00 7 1,228,385.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 21 10,574,773.00 18 9,566,773.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 34 13,681,976.67 34 13,681,976.67 

รวม 95 35,804,550.13 92 34,705,141.75 

 รายละเอียดโครงการของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรม 

 5,832.00 1,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรม(ท าไม้กวาด) 

01/08/2561 5 

  1,500.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
หัตถกรรม 

09/08/2561 5 

  1,700.00 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการสง่เสริมอาชีพ
หัตถกรรม 

09/08/2561 5 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ คหกรรม 

 5,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพคหกรรม
(การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์) 

09/08/2561 5 

  1,500.00 

จ้างเหมาท าอาหารว่าง
ตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพคหกรรม
(การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์) 

15/08/2561 5 

  1,650.00 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรมตาม
โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพคหกรรม
(การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์) 

15/08/2561 5 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพทางการ
เกษตรตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000.00 2,400.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพทางการเกษตร 

03/09/2561 5 
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  1,330.00 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตร 

11/09/2561 5 

  6,250.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

11/09/2561 5 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว ์

 10,000.00 2,400.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว์ 

03/09/2561 5 

  1,330.00 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝกึอบรมตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปศสุัตว์ 

11/09/2561 5 

  6,250.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 

11/09/2561 5 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการ
ท าอาหาร 

 5,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
อบรมโครงการส่งเสริม
อาชีพท าอาหาร 

10/07/2561 5 

  1,520.00 

จัดซื้อวัสดุในการ
ฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ท าอาหาร 

13/07/2561 5 

  1,625.00 

จ้างเหมาจัดท าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ท าอาหาร 

19/07/2561 5 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหลกัสูตร
การแปรรูปน้ ายา
เอนกประสงค์ 

 10,000.00 3,000.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพแปรรูน้ ายา
เอนกประสงค์ 

06/09/2561 5 

  2,600.00 
ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การอบรมอาชีพแปร
รูปน้ ายาเอนกประสงค์ 

13/09/2561 5 

  4,375.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
อบรมอาชีพแปรรูป
น้ ายาเอนกประสงค์ 

13/09/2561 5 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

จัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

 35,200.00 27,700.00 จัดซื้อวัสดุส าหรับการ
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
การท าต้นเทียน 

24/07/2561 5 

  7,500.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
แห่เทียนเข้าพรรษา 

01/08/2561 5 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

จัดงานวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

 70,000.00 3,850.00 จัดซื้อวัสดุตาม
โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

20/04/2561 5 
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  4,900.00 

จ้างเหมาจัด
นิทรรศการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามโครงการ
จัดงานวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอาย ุ

20/04/2561 5 

  2,250.00 

จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ฯ 

20/04/2561 5 

  35,000.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม
ตามโครงการจัดงาน
วันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

20/04/2561 5 

  6,500.00 

จ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่จัดงานตาม
โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 

20/04/2561 5 

  9,000.00 

จ้างเหมาชุดการแสดง
ตามโครงการจัดงาน
วันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

20/04/2561 5 

  8,500.00 

จ้างเหมาจัดตั้งเครื่อง
เสียง เวที เต็นท์ พร้อม
รื้อถอนตามโครงการ
จัดงานวันสงกรานต ์

20/04/2561 5 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

กิจกรรมสัปดาห์
วันวิสาขบูชาและ
วันส าคัญอื่น ๆ 

 4,800.00 1,800.00 จ้างเหมารถรับ ส่ง 
ตามโครงการสัปดาห์
วันวิสาขบูชา 

07/06/2561 5 

  3,000.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหาร ตามโครงการ
สัปดาห์วัน      วิสาขบู
ชา 

07/06/2561 5 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

จัดงานวันร าลึก
ครบรอบ
มรณภาพหลวงปู่
ฝั้น อาจาโร 

 20,000.00 3,900.00 จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์
โครงการครบรอบ
มรณะภาพหลวงปู่ฝั้น 

27/12/2560 5 

  3,600.00 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการครบรอบ
มรณภาพหลวงปู่ฝั้น 

27/12/2560 5 

  2,000.00 

จ้างเหมาท าความ
สะอาดตามโครงการ
ครบรอบมรณภาพ
หลวงปู่ฝั้น 

04/01/2561 5 

  3,500.00 

จ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่ตามโครงการ
ครบรอบมรณภาพ
หลวงปู่ฝั้น 
 

04/01/2561 5 
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  2,500.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการ
ครบรอบมรณภาพ
หลวงปู่ฝั้น 

04/01/2561 5 

  4,500.00 
จ้างเหมาบริการติดตั้ง
เครื่องเสียง เต้นท์ 
พร้อมรื้อถอน 

04/01/2561 5 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

หมู่บ้านส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

 20,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการหมู่บ้าน
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

19/07/2561 5 

  3,400.00 

ซ้ือวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ตาม
โครงการหมู่บ้าน
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

24/07/2561 5 

  13,000.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวา่ง 
เครื่องดื่มตามโครงการ
หมู่บ้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

24/07/2561 5 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

จ้างเหมาบุคคล
ดูแลสวนหน้า
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

 78,000.00 78,000.00 จ้างเหมาบุคคลดูแล
สวนหน้าพพิิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น  อาจา
โร นายสมยั ทิพมอ่ม 

01/10/2560 365 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ดูแลสวนบริเวณ
หน้าพิพธิภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโร 

 10,736.00 3,565.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 07/02/2561 5 

  2,150.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 17/09/2561 5 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ค่าสาธารณูปโภค
บริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น   อา
จาโร 

 20,000.00 627.84 ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ย.60 16/10/2560 5 

  901.37 ค่าน้ าประปา ต.ค.60 16/10/2560 5 

  833.32 
ค่าน้ าประปา เดือน 
พ.ย.60 

20/11/2560 5 

  941.74 
ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.
60 

13/12/2560 5 

  856.00 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ธ.ค.60 

13/12/2560 5 

  495.65 
ค่าไฟฟ้า เดือน ธ.ค.
60 

10/01/2561 5 

  833.32 
ค่าน้ าประปาเดือน 
ม.ค.61 

11/01/2561 5 
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  2,126.09 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ก.พ.61 

13/02/2561 5 

  1,136.47 ค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.61 16/02/2561 5 

  1,175.58 
ค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.
61 

09/03/2561 5 

  278.20 
ค่าน้ าประปา เดือน 
มี.ค.61 

03/04/2561 5 

  1,381.16 
ค่าน้ าประปา เดือน 
เม.ย.61 

11/04/2561 5 

  1,260.01 
ค่าไฟฟ้า เดือนมี.ค.- 
เม.ย.61 

10/05/2561 5 

  942.67 
ค่าน้ าประปา เดือน
พ.ค.61 

18/05/2561 5 

  406.41 
ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.
61 

15/06/2561 5 

  577.80 
ค่าน้ าประปา เดือน 
มิ.ย.61 

15/06/2561 5 

  303.92 
ค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย.
61 

06/07/2561 5 

  243.96 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ก.ค.61 

11/07/2561 5 

  141.96 
ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.
61 

09/08/2561 5 

  577.80 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ส.ค.61 

15/08/2561 5 

  343.59 ค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค.61 06/09/2561 5 

  599.20 ค่าน้ าประปา ก.ย.61 20/09/2561 5 

15. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

128,385.00 20,845.44 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

01/11/2560 196 

  44,280.00 
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

08/01/2561 128 

  41,911.24 
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

31/05/2561 153 

  4,342.80 
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

15/05/2561 17 

16. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)
โรงเรียนในพื้นที่ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

452,223.00 67,458.16 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 

01/11/2560 196 

  143,295.00 
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 

08/01/2561 128 
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  18,239.76 
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 

15/05/2561 17 

  177,590.00 
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 

31/05/2561 153 

17. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 642,200.00 224,500.00 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์เด็กบ้านม่วงไข ่

03/11/2560 5 

  253,550.00 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์เด็กบะทองนาหวั
ช้าง 

03/11/2560 5 

  90,650.00 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์เด็กบะทองนาหวั
ช้าง งวด 2 

01/06/2561 5 

  73,500.00 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์เด็กบ้านม่วงไข่ 
งวด 2 

01/06/2561 5 

18. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 40,000.00 2,880.00 จ้างเหมาจัดท าปา้ย
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

10/01/2561 5 

  12,000.00 
จัดซื้อของขวัญของ
รางวัลตามโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

10/01/2561 5 

  3,120.00 
จัดซื้อวัสดุอื่นๆตาม
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

10/01/2561 5 

  8,000.00 
จัดซื้อของขวัญของ
รางวัลตามโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

10/01/2561 5 

  4,500.00 
จ้างเหมาเครื่องเสียง 
เวที เต้นท์ พร้อมรื้อ
ถอน 

17/01/2561 5 

  3,500.00 
จ้างเหมาในการตกแต่ง
และจัดสถานที่ตาม
โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ

17/01/2561 5 

  6,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
วันเด็กแห่งชาต ิ

17/01/2561 5 

19. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในชุมชน
(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น) 

 3,600.00 3,600.00 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชน(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น) 

03/10/2560 360 

20. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

จ้างเหมาบุคคล
ดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 156,000.00 78,000.00 จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นายสุวิสันต์ อ่อนโพธา 

01/10/2560 365 
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  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคลดูแล
รักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นางบุญเลอ ผองแกว้
อิน 

01/10/2560 365 

21. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

 25,000.00 4,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการคุณธรรม
และจริยธรรม 

27/02/2561 5 

  3,200.00 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
อบรมตามโครงการ
คุณธรรมและจริยธรรม 

02/03/2561 5 

  17,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
คุณธรรมและจริยธรรม 

05/03/2561 5 

22. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

 200,000.00 99,900.00 เงินรางวัลการแข่งขัน
คตท.กรรมการตัดสิน 
คตท.เจ้าหน้าที่สนาม 

21/03/2561 5 

  2,250.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ยชือ่
ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

03/04/2561 5 

  54,488.00 

จัดซื้อถ้วยรางวัล 
อุปกรณ์กีฬาและชุด
กีฬาตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

03/04/2561 5 

  11,800.00 

จ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่แข่งขันพธิีเปิด 
ปิด กีฬาเยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

11/04/2561 5 

  12,000.00 

จ้างเหมาบริการจัดตั้ง 
รื้อถอนเครื่องเสียง 
เต็นท์ โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 

11/04/2561 5 

  19,500.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

11/04/2561 5 

23. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 

 5,000.00 4,950.00 วัสดุกีฬา (ลูกฟุตซอล) 03/04/2561 5 

24. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยผู้
ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

 29,046.00 29,046.00 จัดซื้อวัสดุตาม
โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ยากจน 

11/04/2561 5 

25. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม

 37,400.00 33,500.00 จัดซื้อวัสดุตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 

26/04/2561 5 
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ชีวิต พระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัคราช
กุมาร ี

26. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

รณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 

 10,000.00 1,350.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรมรณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองเอดส์ 

11/09/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 

11/09/2561 5 

  6,250.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง
เอดส ์

17/09/2561 5 

27. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

5,566,908.00 5,532,700.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

01/10/2560 365 

28. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,344,000.00 1,276,000.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการหรือทพุพลภาพ 

01/10/2560 365 

29. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

66,000.00 54,000.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ 

01/10/2560 365 

30. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
พื้นที่/ท้องถิ่น 

 130,000.00 130,000.00 สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่/ท้องถิ่น 

22/02/2561 5 

31. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุน
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

966,000.00 53,000.00 อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 

03/11/2560 5 

  108,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 

03/11/2560 5 

  73,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบะทอง
นาหัวชา้ง 

03/11/2560 5 

  108,000.00 
อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 

27/12/2560 5 
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โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 

  72,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบะทอง
นาหัวชา้ง 

27/12/2560 5 

  53,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 

27/12/2560 5 

  69,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบะทอง
นาหัวชา้ง 

01/06/2561 5 

  130,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 

01/06/2561 5 

  50,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 

01/06/2561 5 

  68,600.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบะทอง
นาหัวชา้ง 

03/08/2561 5 

  127,400.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 

03/08/2561 5 

  49,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 

03/08/2561 5 

  1,400.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบะทอง
นาหัวชา้ง 

17/09/2561 5 

  2,600.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 

17/09/2561 5 

  1,000.00 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 
 

17/09/2561 5 
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32. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โรงเรียนผู้สูงอายุ  142,990.00 2,400.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

23/11/2560 5 

  7,660.00 
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

28/11/2560 5 

  3,660.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ย
โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

28/11/2560 5 

  12,600.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

28/11/2560 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

01/12/2560 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

06/12/2560 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

14/12/2560 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผุ้สูงอายุ 

19/12/2560 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

27/12/2560 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

04/01/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

04/01/2561 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

09/01/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

10/01/2561 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

17/01/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

17/01/2561 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

22/01/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

25/01/2561 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

01/02/2561 5 
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  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

01/02/2561 5 

  8,000.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

07/02/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

13/02/2561 5 

  9,050.00 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

16/02/2561 5 

  8,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

22/02/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

18/04/2561 5 

  5,620.00 
จัดซื้อวัสดุในการ
ฝึกอบรมตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

20/04/2561 5 

  6,000.00 

จ้างเหมาท าอาหาร 
อาหารว่าง ตาม
โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

26/04/2561 5 

33. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 260,000.00 20,000.00 เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 

28/06/2561 5 

  20,000.00 
เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข

28/06/2561 5 



27 
 

ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 10 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 11 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 12 

28/06/2561 5 

  20,000.00 

เงินอุดหนุนเพื่อ
โครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 13 

28/06/2561 5 

34. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรมการ
ก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

 10,000.00 7,200.00 จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการก า
จักผักตบชวาและ
วัชพืช 

20/09/2561 5 

  450.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ย
โครงการก าจัด
ผักตบชวา 

21/09/2561 5 
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  2,350.00 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการก าจัด
ผักตบชวา 

20/09/2561 5 

35. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
การอนุรักษแ์ละ
การจัดการน้ าเสีย 

 10,000.00 1,350.00 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตามโครงการอนุรักษ์
น้ า 

17/09/2561 5 

  2,400.00 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการอนุรักษ์
น้ า 

17/09/2561 5 

  6,250.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
อนุรักษ์น้ า 

20/09/2561 5 

36. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

 20,000.00 2,700.00 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรมตามโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

17/09/2561 5 

  4,800.00 

ค่าตอบแทนคณะ
วิทยากรตามโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

17/09/2561 5 

  12,500.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

20/09/2561 5 

37. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 240,000.00 27,485.00 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
เดือน ต.ค.60 

20/11/2560 5 

  16,732.50 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
เดือน พ.ย.60 

27/12/2560 5 

  14,412.50 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
เดือน ธ.ค.60 

22/01/2561 5 

  20,727.50 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
ประจ าเดือน ม.ค.61 

22/02/2561 5 

  14,295.00 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
ประจ าเดือน ก.พ.61 

03/04/2561 5 

  18,572.50 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ 
เดือน มี.ค.61 

20/04/2561 5 

  20,905.00 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
เดือน เม.ย.61 

18/05/2561 5 

  24,145.00 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ
เดือน พ.ค.61 

15/06/2561 5 

  24,177.50 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ 
เดือน มิถุนายน 61 

24/07/2561 5 

  23,360.00 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ 
เดือน กรกฎาคม 
2561 

22/08/2561 5 
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  21,335.00 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ 
เดือน ส.ค.61 

20/09/2561 5 

  9,162.50 
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ 
เดือน ก.ย.61 

25/09/2561 5 

38. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบุคคล
จัดเก็บขยะสิ่ง
ปฏิกูลและมูล
ฝอย 

 468,000.00 78,000.00 จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอย  
นายทองพูล วงค์สา
ทอง 

01/10/2560 365 

  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอย นายชัยยันต์ วิดี
สา 

01/10/2560 365 

  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอย นายวัฒนา ทองนิ
วัน 

01/10/2560 365 

  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอย นายสมจิต เพชร
พรรณ 

01/10/2560 365 

  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอย นายไพจิตร จอม
สีวัน 
 
 

01/10/2560 365 

  78,000.00 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอย นายคชาธาร 
สมพมิตร 

01/10/2560 365 

39. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอย 

 20,000.00 3,240.00 วัสดุอื่น 23/11/2560 5 

  4,795.00 วัสดุอื่น 23/05/2561 5 

  6,040.00 วัสดุอื่น 20/09/2561 5 

40. การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมพร้อม
ติดต้ังประตู
ระบายทดน้ า 
บ้านพรรณา หมู ่
2 

เงินสะสม 471,000.00 471,000.00 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
พร้อมติดตั้งประตู
ระบายทดน้ า บ้าน
พรรณา หมู่ 2 

09/01/2561 90 

41. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน (วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ
งานไฟฟ้าถนน) 
 

 88,476.00 34,765.00 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

14/03/2561 5 
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  41,480.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 20/09/2561 5 

  6,750.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 27/09/2561 5 

42. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน เสริมผิว
ถนน ถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่้าน 
(ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
งานไฟฟ้าถนน) 

 744,200.00 12,078.00 ซ้ือคอนกรีตส าเร็จรูป 01/11/2560 5 

  42,000.00 
ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านมว่งไข่ 
ม.1 

17/11/2560 30 

  144,000.00 
ลงลูกรังซ่อมแซมถนน
ภายในหมูบ่้าน
6,8,3,11 

28/12/2560 30 

  7,400.00 
จ้างเหมาวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายบะทอง-นาหัวช้าง 

16/02/2561 5 

  324,000.00 

จ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
หมู่บ้าน หมู่
1,2,4,5,7,9,10,12
และ13 

22/03/2561 45 

  49,000.00 

จ้างเหมาปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรหมู1่ 

22/03/2561 30 

  13,500.00 

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
สายบ้านโคกสุวรรณ 
บ้านวังปลาปอ้ม 

28/06/2561 5 

  22,500.00 

จ้างเหมาปรับปรุงคัน
ดินถนนslope คันทาง
ถนนสายบา้นนาหวั
ช้าง บ้านบะทอง 

28/06/2561 5 

  15,000.00 
ก่อสร้างปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าบ้านหนอง
อ้อ หมู ่13 

09/08/2561 5 

  5,400.00 
จัดซื้อลูกรังเพื่อ
ซ่อมแซมถนนหมู่ 2 
และหมู่ 4 

11/09/2561 5 

  3,600.00 
จ้างเหมาลงลูกรัง
ซ่อมแซมถนนเลียบล า
น้ าอูน ม.2 

19/09/2561 5 

  7,000.00 

จ้างเหมาวางท่อระบาย
น้ าลอดถนนบ้านโคก
ชุมพร 
 

20/09/2561 5 
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  30,800.00 
จ้างเหมาถมดินลูกรัง
ปรับปรุงทางเลียบห้วย
เหมือง 

19/09/2561 7 

  26,800.00 
จ้างเหมาถมดินลูกรัง
ปรับปรุงทางเลียบห้วย
ทราย บา้นม่วงไข ่

19/09/2561 10 

  24,400.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
พื้นที่บริเวณเทศบาล
ต าบล พรรณานคร 

19/09/2561 7 

  9,500.00 

จ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมดาดคอนกรีต
ปลายท่อระบายน้ า
บ้านม่วงไข่ หมู ่1 

20/09/2561 7 

43. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดหาวัสดุ
ก่อสร้างส าหรับ
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน (วัสดุ
ก่อสร้างงานไฟฟ้า
ถนน) 

 4,800.00 4,800.00 วัสดุก่อสร้าง 20/09/2561 5 

44. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านม่วงไข่ 
หมู่ 1 

 250,000.00 246,000.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ 
หมู่ 1 

19/06/2561 60 

45. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ 4 

 383,000.00 383,000.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ 4 

09/04/2561 60 

46. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้าน
หนองแวง หมู ่
11 สายหนอง
แวง หนองทุ่ม 

 367,000.00 367,000.00 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ 11 สาย
หนองแวง หนองทุ่ม 

01/05/2561 90 

47. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.
รูปตัวยูบ้านบะ
ทอง หมู่ 5 

 443,000.00 435,000.00 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยูบ้านบะ
ทอง หมู่ 5 

13/09/2561 75 

48. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวย ู
บ้านน้อยโนน
จ านงค์ หมู่ 10 

 210,000.00 206,000.00 ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บา้นน้อยโนน
จ านงค์ หมู่ 10 

13/09/2561 60 

49. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้น
หนองอ้อ ต.
พรรณา อ.
พรรณานิคม-บ้าน
ขัวขอนแคน ต.
ต้นผึ้ง อ.พังโคน 

 1,050,000.00 1,050,000.00 0 01/01/2561 90 

50. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

 635,000.00 635,000.00 0 01/01/2561 90 
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เหล็กสายบา้นนา
หัวช้าง-บ้านบะ
ทอง(เส้นหลัง
โรงเรียน) 

51. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นบะ
ทองใหม่-แยก
คลองชลประทาน 

 1,109,000.00 1,109,000.00 0 01/01/2561 90 

52. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาหัว
ช้าง-แยกคลอง
ชลประทาน 

 778,000.00 778,000.00 0 01/01/2561 90 

53. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้น
หนองแวง-บ้าน
หนองอ้อ 

 1,098,000.00 1,098,000.00 0 01/01/2561 90 

54. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านน้อย
โนนจ านงค์(สาย
ตรงข้าม รพ.พระ
อาจารย์ฝั้น อาจา
โร) 

 728,000.00 728,000.00 0 01/03/2561 90 

55. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเลียบล าน้ า
อูน สายบ้านวัง
ปลาป้อม-บ้าน
หนองเด่ิน 

เงินสะสม 103,000.00 103,000.00 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบล าน้ าอูน สาย
บ้านวังปลาปอ้ม-บ้าน
หนองเด่ิน 

28/12/2560 30 

56. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเลียบล าน้ า
อูน สายบ้าน      
นาหัวชา้ง-
บ้านบะทอง 

เงินสะสม 98,000.00 98,000.00 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบล าน้ าอูน สาย
บ้านนาหวัช้าง-บ้านบะ
ทอง 

28/12/2560 30 

57. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
บ้านโคกสุวรรณ 
หมู่ 6 

เงินสะสม 578,000.00 575,000.00 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.บ้านโคก
สุวรรณ หมู่ 6 

10/04/2561 60 

58. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวย ู
บ้านน้อยโนน
จ านงค์ หมู่ 10 

เงินสะสม 210,000.00 210,000.00 ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บา้นน้อยโนน
จ านงค์ หมู่ 10 

09/01/2561 30 

59. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ 12 

เงินสะสม 382,000.00 361,000.00 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
12 

09/01/2561 30 

60. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

 925,000.00 925,000.00 0 01/01/2561 90 
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เหล็กสายบา้น
หนองทุ่ม หมู่ 9-
บ้านหนองอ้อ หมู่ 
13 ต.พรรณา 

61. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์ 

 443,000.00 443,000.00 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

24/07/2561 90 

62. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน 
ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

 2,537,566.00 2,533,694.00 เงินเดือน ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง 

01/10/2560 365 

63. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
ส านักปลัด/กอง
คลัง 

 6,750,808.00 3,843,698.00 เงินเดือนส านักปลัด 01/10/2560 365 

  1,666,752.00 เงินเดือนกองคลัง 01/10/2560 365 

  84,000.00 ค่าเช่าบ้านส านักปลัด 01/10/2560 365 

  78,000.00 ค่าเช่าบ้านกองคลัง 01/10/2560 365 

  1,000.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร นายสม
ยศ ศรีสอาด 

03/11/2560 5 

  4,650.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร นาย
ศักดิ์ชัย ค าสวา่ง 

20/11/2560 5 

  6,800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ว่าที ่
ร.ต.วัฒนา กุลอัก 

04/01/2561 5 

  800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ของ
นางนิตยา รัตนวงศ์ 

10/01/2561 5 

  800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของนาง
จีรนันท์ พุฒธมาตย ์

16/02/2561 5 

  4,000.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร นายสม
ยศ ศรสีอาด 

23/05/2561 5 

  4,800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร นาง
นิตยา รัตนวงศ์ 

23/05/2561 5 

  800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของนาง
จีรนันท์ พุทธมาตย ์

06/07/2561 5 

  18,200.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ว่าที ่
ร.ต.วัฒนา กุลอัก 

10/07/2561 5 

  800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร นาง
นิตยา รัตนวงศ์ 

10/07/2561 5 
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  5,900.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร นาย
ศักดิ์ชัย ค าสวา่ง 

24/07/2561 5 

  1,312.00 ค่าเบี้ยประชุม 17/09/2561 5 

64. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารงานด้าน
ค่าใช้สอยงาน
บริหารทั่วไป 

 524,900.00 78,000.00 จ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดภายใน
ส านักงาน นางสาว
วาสนา ทองนิวัน 

01/10/2560 365 

  78,000.00 

จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนหย่อมหน้า
ส านักงาน นายไชยา
พร โคต าสิงห ์

01/10/2560 365 

  102,000.00 

จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่
ประชาสัมพันธ ์
นางสาว    นุชจะรี สี
เหมือน 

01/10/2560 365 

  36,000.00 
จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร 

01/10/2560 365 

  4,092.00 
จ้างเหมาเข้าเล่ม
รายงานการติดตาม
และประเมินผล 

03/11/2560 5 

  1,000.00 
จ้างเหมาจัดท าพวง
มาลาดอกไม้สดวันปิ
ยะมหาราช 

03/11/2560 5 

  26,390.00 
จ้างเหมาบ ารุงรักษา
รักษาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 

03/11/2560 5 

  9,000.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

23/11/2560 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารเลี้ยงรับรอง
ประชุมสภา 

01/12/2560 5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดื่มอาหาร
ว่างเล้ียงรับรองประชุม
สภา 

01/12/2560 5 

  1,000.00 
จ้างเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมขยาย
และล าโพง 

06/12/2560 5 

  1,500.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง 

09/01/2561 5 

  3,000.00 
จ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล
ของเสียห้องน้ า
เทศบาล 

17/01/2561 5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่อาหาร
ว่างรับรองประชุมสภา 

22/02/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารประชุมสภา 
 

22/02/2561 5 
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  6,970.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

22/02/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารประชุมสภา 

27/02/2561 5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดืม่อาหาร
ว่างรับรองประชุมสภา 

27/02/2561 5 

  1,950.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง 

11/04/2561 5 

  1,000.00 
จ้างเหมาเข้าเล่ม
รายงานติดตามและ
ประเมินผลฯ 

26/04/2561 5 

  1,830.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต ์

26/04/2561 5 

  340.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

10/05/2561 5 

  5,070.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง 

10/05/2561 5 

  3,560.00 
จ้างเหมาเข้าเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

18/05/2561 5 

  619.00 
ซ้ือเครื่องดื่มอาหารว่าง
ประชุมสภา 

18/05/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารเลี้ยงรับรอง
ประชุมสภา 

18/05/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันประชุม
สภา 

23/05/2561 5 

  619.00 
ซ้ือเครื่องดื่มอาหารว่าง
ประชุมสภา 

23/05/2561 5 

  4,140.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ า 

15/06/2561 5 

  1,940.00 

จ้างเหมาจัดประกอบ
อาหารส าหรับรับรอง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการคลัง 

02/07/2561 5 

  3,400.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันส าหรับ
รับรองคณะกรรมการ
ตรวจการประเมิน 

11/07/2561 5 

  36,200.00 

จ้างเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
ส านักงาน 

24/07/2561 5 

  900.00 

จ้างเหมาจัดท าปา้ยผา้
ไวนิลการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนพรรษา 
 

24/07/2561 5 
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  625.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผน 

09/08/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารในการประชุม
สภาสามัญสมยัที3่ 

15/08/2561 5 

  1,955.00 
จ้างเหมาเข้าเล่มร่าง
เทศบัญญัติ 
ปีงบประมาณ 2562 

15/08/2561 5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดื่มอาหาร
ว่างส าหรับรับรองการ
ประชุมสภา 

15/08/2561 5 

  619.00 
จัดซื้อเครื่องดื่มอาหาร
ว่างส าหรับเล้ียงรับรอง
ประชุมสภา 

22/08/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารในการประชุม
สภาสมัยสามญั  ที3่ 

03/09/2561 5 

  3,700.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
ส านักงาน 

11/09/2561 5 

  12,900.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
ประตูส านักงาน 

11/09/2561 5 

  7,306.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปริ้น 

17/09/2561 5 

  2,500.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

17/09/2561 5 

  850.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

19/09/2561 5 

  1,300.00 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถ
จักรยายนต ์

19/09/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารประชุมสภา
สมัยที่ 3 

21/09/2561 5 

  4,120.00 
จ้างเหมาเข้าเล่มเทศ
บัญญัติปีงบประมาณ 
2562 

21/09/2561 5 

  800.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

21/09/2561 5 

  4,010.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารต้อนรับ
คณะกรรมการประเมิน
จังหวัดสะอาด 

21/09/2561 5 

  6,600.00 
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

25/09/2561 5 

  619.00 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

20/09/2561 5 
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65. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารงานด้าน
ค่าใช้สอยงาน
บริหารงานคลัง 

 110,100.00 82,500.00 จ้างเหมาจัดท าแผนที่
ภาษี นายณัฐวุฒิ 
สุวรรณรงค์ 

01/11/2561 334 

  15,200.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ช าระ
ภาษีประจ าป ี2561 

03/04/2561 5 

66. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารงานด้าน
ค่าวัสดุงาน
บริหารทั่วไป 
 

 545,424.00 650.00 วัสดุส านักงาน 03/11/2560 5 

  15,200.00 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

03/11/2560 5 

  20,045.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

13/11/2560 5 

  11,800.00 วัสดุส านักงาน 23/11/2560 5 

  13,180.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 23/11/2560 5 

  5,600.00 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

23/11/2560 5 

  2,880.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 28/11/2560 5 

  1,925.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

06/12/2560 5 

  280.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 06/12/2560 5 

  317.00 วัสดุก่อสร้าง 13/12/2560 5 

  18,245.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

19/12/2560 5 

  1,350.00 วัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 10/01/2561 5 

  5,200.00 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

17/01/2561 5 

  17,780.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

17/01/2561 5 

  620.00 วัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 16/02/2561 5 

  13,050.00 วัสดุส านักงาน 16/02/2561 5 

  19,830.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

22/02/2561 5 

  16,395.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

09/03/2561 5 

  2,640.00 วัสดุส านักงาน 09/03/2561 5 

  510.00 วัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 14/03/2561 5 

  20,680.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

18/04/2561 5 

  7,560.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 08/05/2561 5 
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  1,010.00 วัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 10/05/2561 5 

  24,250.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

18/05/2561 5 

  18,275.00 วัสดุส านักงาน 01/06/2561 5 

  6,636.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 01/06/2561 5 

  10,915.00 วัสดุก่อสร้าง 01/06/2561 5 

  21,595.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

11/06/2561 5 

  650.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 15/06/2561 5 

  420.00 วัสดุส านักงาน 02/07/2561 5 

  900.00 วัสดุส านักงาน 02/07/2561 5 

  3,705.00 วัสดุส านักงาน 02/07/2561 5 

  10,280.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 02/07/2561 5 

  590.00 วัสดุส านักงาน 11/07/2561 5 

  20,090.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

13/07/2561 5 

  1,200.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 13/07/2561 5 

  22,330.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

22/08/2561 5 

  540.00 วัสดุส านักงาน 03/09/2561 5 

  20,345.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

19/09/2561 5 

  500.00 วัสดุส านักงาน (น้ าดื่ม) 19/09/2561 5 

  20,079.00 วัสดุส านักงาน 20/09/2561 5 

  41,464.00 วัสดุงานบ้านงานครัว 20/09/2561 5 

  10,000.00 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

20/09/2561 5 

  1,356.00 วัสดุก่อสร้าง 21/09/2561 5 

  31,331.00 วัสดุก่อสร้าง 21/09/2561 5 

  34,300.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 21/09/2561 5 

  620.00 วัสดุส านักงาน (น้ าดื่ม) 25/09/2561 5 

  23,010.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

27/09/2561 5 

67. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารงานด้าน
ค่าวัสดุงาน
บริหารงานคลัง 
 

 90,000.00 12,950.00 วัสดุส านักงาน 16/02/2561 5 
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  10,880.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 10/05/2561 5 

  7,295.00 วัสดุส านักงาน 23/05/2561 5 

  5,725.00 วัสดุส านักงาน 15/08/2561 5 

  3,780.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 06/09/2561 5 

  8,507.90 วัสดุส านักงาน 25/10/2561 5 

  6,670.00 วัสดุส านักงาน 25/09/2561 5 

68. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารด้านค่า
สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

 175,787.00 16,065.43 ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ย.60 16/10/2560 5 

  1,173.15 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ต.ค.60 

16/10/2560 5 

  187.04 
ค่าโทรศัพท์เดือน 
กันยายน 2560 

24/10/2560 5 

  1,633.30 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เดือน 
กันยายน 2560 

24/10/2560 5 

  215.00 ค่าไปรษณีย์ 08/11/2560 5 

  1,057.70 
ค่าน้ าประปา เดือน 
พ.ย.60 

20/11/2560 5 

  138.24 
ค่าโทรศัพท์ เดือน 
ต.ค.60 

20/11/2560 5 

  1,915.30 
ค่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม เดือน 
ต.ค.60 

20/11/2560 5 

  10,992.17 ค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค.60 13/12/2560 5 

  9,870.39 ค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย.60 13/12/2560 5 

  3,491.20 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ธ.ค.60 

13/12/2560 5 

  7,540.18 
ค่าไฟฟ้า เดือน ธ.ค.
60 

10/01/2561 5 

  162.64 
ค่าโทรศัพท์เดือน พ.ย.
60 

10/01/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการคมนาคม
เดือน พ.ย.60 

10/01/2561 5 

  1,242.48 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ม.ค.61 

11/01/2561 5 

  104.70 
ค่าโทรศัพท์เดือน ธ.ค.
60 

25/01/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
ธ.ค.60 

25/01/2561 5 

  1,057.70 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ก.พ.61 

13/02/2561 5 
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  6,148.80 ค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.61 16/02/2561 5 

  670.00 ค่าไปรษณีย์ 27/02/2561 5 

  129.10 
ค่าโทรศัพท์เดือน ม.ค.
61 

05/03/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
เดือน ม.ค.61 

05/03/2561 5 

  6,338.96 ค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ.61 09/03/2561 5 

  1,311.82 
ค่าน้ าประปา เดือน 
มี.ค.61 

03/04/2561 5 

  107.75 
ค่าโทรศัพท์ เดือน 
ก.พ.61 

03/04/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
เดือน ก.พ.61 

03/04/2561 5 

  758.63 
ค่าน้ าประปาเดือน 
เม.ย.61 

11/04/2561 5 

  119.95 
ค่าโทรศัพท์เดือน มี.ค.
61 

02/05/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
เดือน มี.ค.61 

02/05/2561 5 

  10,938.00 ค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค.61 10/05/2561 5 

  8,621.03 
ค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย.
61 

10/05/2561 5 

  1,057.70 
ค่าน้ าประปา เดือน
พ.ค.61 

18/05/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
เม.ย.61 

01/06/2561 5 

  110.80 ค่าโทรศัพท์ 01/06/2561 5 

  14,793.60 
ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.
61 

15/06/2561 5 

  942.67 
ค่าน้ าประปา เดือน 
มิ.ย.61 

15/06/2561 5 

  147.39 
ค่าโทรศัพท์ เดือน 
พ.ค.61 

28/06/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
เดือน พ.ค.61 

28/06/2561 5 

  13,905.33 
ค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย.
61 

06/07/2561 5 

  1,219.37 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ก.ค.61 

11/07/2561 5 

  139.00 ค่าไปรษณีย์ 11/07/2561 5 

  13,996.81 ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ค.61 09/08/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
มิ.ย.61 

09/08/2561 5 
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  153.49 
ค่าโทรศัพท์ เดือน 
มิ.ย.61 

09/08/2561 5 

  1,334.93 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ส.ค.61 

15/08/2561 5 

  10,370.29 ค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค.61 06/09/2561 5 

  179.00 ค่าไปรษณีย์ 11/09/2561 5 

  1,381.16 
ค่าน้ าประปา เดือน 
ก.ย.61 

20/09/2561 5 

  101.65 ค่าโทรศัพท์ ก.ค.61 20/09/2561 5 

  104.70 ค่าโทรศัพท์ ส.ค.61 20/09/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
ก.ค.61 

20/09/2561 5 

  1,915.30 
ค่าบริการโทรคมนาคม 
ส.ค.61 

20/09/2561 5 

  93.00 ค่าไปรษณีย์ 27/09/2561 5 

69. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ้างที่ปรกึษา
ประเมนิความพึง
พอใจของ
ประชาชนผูม้า
ติดต่อขอรับบรกิาร 

 25,000.00 25,000.00 จ้างที่ปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 

24/09/2561 5 

70. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

 193,800.00 3,600.00 จัดซื้อของที่ระลึกตาม
โครงการศึกษาดูงาน 

01/02/2561 5 

  4,995.00 
จัดซื้อเอสารในการ
อบรมตามโครงการ
ศึกษาดูงาน 

01/02/2561 5 

  3,676.00 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการศึกษาดูงาน 

01/02/2561 5 

  1,350.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ยผา้
ไวนิลตามโครงการ
ศึกษาดูงาน 

01/02/2561 5 

  95,350.00 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศึกษาดูงาน 

05/02/2561 5 

  4,625.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 

07/02/2561 5 

  80,000.00 
จ้างเหมารถปรับ
อากาศตามโครงการ
ศึกษาดูงาน 

13/02/2561 5 

71. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การเตรียมการรับ
เสด็จ/กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
และกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

 15,000.00 7,650.00 จ้างเหมาจัดท าอาหาร
ตามโครงการรับเสด็จ 

21/03/2561 5 
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  5,400.00 
จ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ตามโครงการรับเสด็จ 

21/03/2561 5 

  1,800.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ตามโครงการรับเสด็จ 

21/03/2561 5 

72. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ส านักปลัด 

 250,000.00 5,054.00 ค่าเดินทางไปราชการ
อบรมโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 

27/12/2560 5 

  5,064.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
อบรมโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 

27/12/2560 5 

  8,142.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
อบรมชี้แจงแนว
ทางการประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อม 

17/01/2561 5 

  8,138.00 ค่าเดินทางไปราชการ 01/02/2561 5 

  33,200.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมหลักสูตร 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

13/02/2561 5 

  5,592.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
ตามโครงการอบรม
หลักสูตรนักวิเคราะห์ฯ 

22/02/2561 5 

  8,000.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
เข้าร่วมเวทีสานพลัง
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

27/02/2561 5 

  6,400.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
เวทีสานพลังชุมชน
ท้องถิ่นเข้มแข็ง 

09/03/2561 5 

  15,364.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักประกันสุขภาพ 

11/04/2561 5 

  12,900.00 

ค่าลงทะเบียนอบรม
ปฐมนิเทศข้อราชการ
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

20/04/2561 5 

  3,700.00 

ค่าลงทะเบียนอบรม
ปฐมนิเทศข้อราชการ
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

20/04/2561 5 

  89,000.00 

ค่าลงทะเบียนอบรม
โครงการจัดสวัสดิการ
การดูแลผู้สูงอายแุละ
พิการ 

07/06/2561 5 

  1,288.00 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

15/06/2561 5 
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อบรมข้าราชการใหม ่

  11,974.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนอบรม
ร่างข้อบัญญัต ิ

10/07/2561 5 

  23,700.00 

ค่าลงทะเบียนตาม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมการเลือกตั้ง 

09/08/2561 5 

  1,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมในการเลือกตั้ง 

06/09/2561 5 

73. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

 36,200.00 15,600.00 จ้างเหมาจัดท าปา้ยผา้
ไวนิลตามโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
ปีใหม่ 

27/12/2560 5 

  15,600.00 

จ้างเหมาจัดท าปา้ยผา้
ไวนิลตามโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
สงกรานต์ 

18/04/2561 5 

  1,800.00 

ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

20/09/2561 5 

  700.00 
จัดซื้อวัสดุในการอบรม
ตามโครงการป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตทุางถนน 

21/09/2561 5 

  2,500.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

25/09/2561 5 

74. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการ
ป้องกันภัย 

 25,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย 

22/06/2561 5 

  450.00 

จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ตามโครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย 

28/06/2561 5 

  4,000.00 

จ้างเหมาจัดท าคู่มือ
ตามโครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย 

28/06/2561 5 

  2,127.24 

จัดซื้อวัสดุน้ ามัน
เช้ือเพลิงตามโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันภัย 

28/06/2561 5 
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  4,800.00 

จัดซื้อวัสดุในการ
ฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันภัย 

28/06/2561 5 

  10,000.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวา่งตาม
โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย 

28/06/2561 5 

75. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร. 

 50,600.00 18,000.00 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 
คตท.อปพร.ช่วงปีใหม่ 

27/12/2560 5 

  4,800.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 
คตท.อปพร.ช่วงปีใหม่ 

11/01/2561 5 

  3,000.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 
คตท.อปพร.งาน
กาชาด 

17/01/2561 5 

  4,800.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 
คตท.อปพร.รับเสด็จ 

21/03/2561 5 

  19,800.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 
คตท.อปพร.ช่วงเทศ
การสงกรานต ์

11/04/2561 5 

76. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
งานการศึกษา 

 1,374,594.00 1,365,770.00 เงินเดือนงาน
การศึกษา 

01/10/2560 365 

  400.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของนาง
กนกวรรณ สุวรรณรงค์ 

07/02/2561 5 

  4,800.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ยาง
จินตนา ออ่นทา 

23/05/2561 5 

  400.00 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของนาง
กนกวรรณ สุวรรณรงค์ 

19/07/2561 5 

77. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
งานการศึกษา 
 

 28,000.00 7,800.00 ค่าลงทะเบียนโครงการ
พัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานครู 

06/12/2560 5 
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  11,700.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมจัดซ้ือจัดจา้ง
สถานศึกษา 

01/02/2561 5 

  2,680.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
สถานศึกษา 

27/02/2561 5 

  2,680.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
สถานศึกษา 

27/02/2561 5 

  2,680.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
สถานศึกษา 

27/02/2561 5 

78. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินเดือน 
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
กองช่าง 

 1,250,964.00 1,174,440.00 เงินเดือนกองช่าง 01/10/2560 365 

  400.00 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของนาย
ศรนะรามศ์          
ทอนรินทร ์

11/01/2561 5 

  21,400.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
อปท.คตท.กรรมการ
ตรวจรับ 

07/02/2561 5 

  7,000.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
อปท.คตท.กรรมการ
ตรวจรับ 

14/03/2561 5 

  1,400.00 
ค่าตอบแทนการศึกษา
บุตร นางสาววลาพร 
สมพมิตร 

18/05/2561 5 

  7,000.00 
ค่าตอบแทนการศึกษา
บุตร นางสาววลาพร 
สมพมิตร 

23/05/2561 5 

  13,800.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
อปท.คตท.กรรมการ
ตรวจรับ 

11/06/2561 5 

  400.00 
ค่าตอบแทนการศึกษา
บุตร นายศรนะรามศ์ 
ทอนรินทร ์

22/06/2561 5 

  400.00 
ค่าตอบแทนการศึกษา
บุตรของนางสาววลา
พร สมพมิตร 

06/07/2561 5 

  400.00 
ค่าตอบแทนการศึกษา
บุตร นายศรนะรามศ์ 
ทอนรินทร ์

10/07/2561 5 
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  1,800.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
อปท.คตท.กรรมการ
ตรวจรับ 

13/09/2561 5 

  2,600.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
อปท.คตท.กรรมการ
ตรวจรับ 

19/09/2561 5 

79. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารงานด้าน
ค่าใช้สอยกองช่าง 

 30,000.00 5,970.00 ค่าสอบแนวเขตรักวัด
ที่ดินกระทรวงเกษตร 
หมู่ 11 

06/07/2561 5 

80. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
บริหารงานด้าน
ค่าวัสดุกองช่าง 

 95,000.00 3,250.00 วัสดุส านักงาน 23/11/2560 5 

  15,250.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 14/03/2561 5 

  1,465.00 วัสดุส านักงาน 18/05/2561 5 

  1,200.00 วัสดุก่อสร้าง 23/05/2561 5 

  6,720.00 วัสดุส านักงาน 01/06/2561 5 

  12,500.00 วัสดุก่อสร้าง 11/06/2561 5 

  5,250.00 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2561 5 

  12,950.00 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2561 5 

  7,650.00 วัสดคุอมพิวเตอร ์ 19/07/2561 5 

  5,400.00 วัสดุก่อสร้าง 26/07/2561 5 

  2,800.00 วัสดุก่อสร้าง 22/08/2561 5 

  3,490.00 วัสดุส านักงาน 11/09/2561 5 

  6,800.00 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 19/09/2561 5 

81. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
กองช่าง 

 40,000.00 3,520.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
อบรม 1 ต าบล 1 ช่าง
ไฟฟ้า 

01/12/2560 5 

  7,120.00 

ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารงานช่าง 

19/12/2560 5 

  4,500.00 
ค่าลงทะเบียนอบรม
แผนที่ภาษ ี

02/03/2561 5 

  7,343.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
อบรมแผนที่ภาษ ี
 

21/03/2561 5 
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  7,400.00 
ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากรช่าง 

13/09/2561 5 

82. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าตอบแทนนอก
เวลา แผนงาน
สาธารณสุข 

 109,800.00 102,000.00 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ แผนงาน
สาธารณสุข นางสาว
พรนิภา หงส์วงษ์ 

01/10/2560 365 

83. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชุมประชาคม
การบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 300.00 300.00 จ้างเหมาจัดท าปา้ยผา้
ไวนิลประชาคมการ 
บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

09/08/2561 5 

84. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 5,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งในชุมชน 

03/09/2561 5 

  1,520.00 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

11/09/2561 5 

  1,625.00 

จ้างเหมาปประกอบ
อาหารตามโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

11/09/2561 5 

85. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 
เครื่องขยายเสียง 
เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น 

 35,000.00 1,400.00 จ้างเหมาซ่อมล าโพง
ฮอร์นเปลี่ยนวอยส ์ 
หมู่ 8 

28/06/2561 5 

  1,880.00 
จ้างเหมาซ่อมล าโพง
ฮอร์เปลี่ยนวอยส ์   
หมู่ 11 

19/09/2561 5 

86. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กรชุมชน 
ผู้น าชุมชน กลุ่ม
สตรี 

 5,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรชุมชน ผู้น า
ชุมชน 

11/09/2561 5 

  1,520.00 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชน 

17/09/2561 5 

  1,625.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรชุมชน 

17/09/2561 5 

87. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 77,944.00 77,944.00 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

03/11/2560 365 

88. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ

 317,842.00 317,842.00 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ

16/05/2561 5 
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ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท) 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท) 

89. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

 26,575.00 26,574.98 ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

28/11/2560 5 

90. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

งบกลางเงิน
ส ารองจ่าย 

 90,010.00 4,700.00 จัดซื้อกระสอบบรรจุ
ทรายเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

15/08/2561 5 

  9,000.00 
จัดซื้อทรายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภยั 

15/08/2561 5 

  8,000.00 

จัดซื้อทรายเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ราษฎรผู้ประสบ
อุทกภยั 

19/09/2561 5 

91. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตกิอง
คลัง 

 140,000.00 12,000.00 ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรการจัดท า
รายงานการเงิน
ประจ าป ี

17/10/2560 5 

  10,682.00 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมe-laas 

10/01/2561 5 

  8,482.00 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมe-laas 

10/01/2561 5 

  13,500.00 
ค่าลงทะเบียนอบรม
แผนที่ภาษ ี

02/03/2561 5 

  6,943.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
อบรมแผนที่ภาษ ี

21/03/2561 5 

  7,043.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
อบรมแผนที่ภาษ ี

21/03/2561 5 

  6,943.00 
ค่าเดินทางไปราชการ
อบรมแผนที่ภาษ ี

21/03/2561 5 

  11,387.00 

ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
อบรมจัดซ้ือจัดจ้าง 

13/09/2561 5 

  10,987.00 

ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
อบรมจัดซ้ือจัดจ้าง 

13/09/2561 5 

92. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 20,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
ตามโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภยั 

22/06/2561 5 

  450.00 
จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ตามโครงการฝึกอบรม
แผนป้องกันภยั 

28/06/2561 5 
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  3,400.00 
จ้างเหมาจัดท าคู่มือใน
การฝึกอบรมโครงการ
ซ้อมแผนป้องกันภยั 

28/06/2561 5 

  12,500.00 

จ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวา่งตาม
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัย 

28/06/2561 5 

93. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาวัสดุไฟฟา้
และวิทยุส าหรับ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 
เครื่องขยายเสียง
ประจ าหมู่บา้น 

 30,000.00 17,800.00 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

14/03/2561 5 

94. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี 

 5,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทนวิทยากร
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

10/09/2561 5 

  1,520.00 
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรมโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพสตรี 

13/09/2561 5 

  1,625.00 
จ้างเหมาประกอบ
อาหารตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี 

13/09/2561 5 

95. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดพิธี
การงานพระราช
พิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัด
สกลนคร 

 80,000.00 80,000.00 จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและ
อาหารเย็นส าหรับ
รับรองประชาชน 

01/11/2560 5 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลพรรณานคร พรรณานิคม จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

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 32.0 9.97 20.0 1.01 14.0 0.30 14.0 0.30 14.0 0.30 

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29.0 15.72 23.0 10.21 19.0 10.02 19.0 9.93 17.0 9.51 

3.การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15.0 22.57 8.0 1.24 7.0 1.23 7.0 1.23 7.0 1.23 

4.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 70.0 47.30 24.0 11.05 21.0 10.57 18.0 9.57 18.0 9.57 

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 46.0 16.92 41.0 15.16 34.0 13.68 34.0 13.68 34.0 13.68 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการโครงการในเขตพ้ืนที่ ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือ     
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม 

 

 

 

 

 

2. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม 

 

 

 

 

 

3. ฝึกอบรมส่งแสริมอาชีพทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

5. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร 

 

 

 

 

 

6. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปน้ ายาเอนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

๗. จัดงานประเพณีแห่เทียน   
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๘. จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

  

๙. กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาและวันส าคัญอ่ืนๆ 

  

 

 

 

 

๑๐. จัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

  

 

 

 

 

 

๑๑. หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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๑๒. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

  

 

 

 

 

 

๑๓. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

  

 

 

 

 

๑๔. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

  

 
     

 

 

15. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    
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16. รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 

 

 

 

 

 

๑๗. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

   

18. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

19. โรงเรียนผู้สูงอายุ     
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20. การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

  21. โครงการ/กิจกรรมการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 

 

 

 

        

 

22. อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์และการจัดการน้ าเสีย 
 

 

 

 

 

23. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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24. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูระบายทดน้ า บ้านพรรณา หมู่ 2 

         

 

      

 

 

25. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน สะพาน เสริมผิวถนน ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

       

      

 

 

 

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ หมู่ 1 

 

        

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 
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28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอ้อ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม-บ้านขัวขอนแคน  
                

 

 

 

 

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง(เส้นหลังโรงเรียน) 
         

 

 

 

 

 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบะทองใหม่-แยกคลองชลประทาน 
            

 

 

 

 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง-แยกคลองชลประทาน 
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32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยโนนจ านงค์ (สายตรงข้าม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 
     

 

 

 

 

33. ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ าอูน สายบ้านวังปลาป้อม-บ้านหนองเดิ่น 
      

 

 

 

 

 

34. ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ าอูน สายบ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง 
      

 

 

 

35. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 6 
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36. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านน้อยโนนจ านงค์ หมู่ 10 
      

 

 

 

 

37. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านบะทองใหม่ หมู่ 12 
      

 

 

 

38. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่ม หมู่ 9-บ้านหนองอ้อ หมู่ 13 ต.พรรณา 
      

 

 

 

 

39. ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
   

 

 

 

 



60 
 

40. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน 

 
     

 

 

41. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
     

 

 

 

 

42. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย 

 

 

 

 

 

  43. ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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       44. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี 
 
 
 

 

 

 

45.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
                                                                       
 

      

 

46. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมยศ  ศรีสอาด นายกเทศมนตรี  

2 นายสมชาย  ระเริงจิตร รองนายกเทศมนตรี  

3 นางจุรีรัตน์  กัณหาสุระ รองนายกเทศมนตรี  

4 นายสุดใจ  ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล  

5 นายชัยชาญ  วุฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาล  

6 นายพิทยา  นนตะเสน สมาชิกสภาเทศบาล  

7 นายสมาน  น าสุย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

8 นายนาโรง  ปาสด ผู้ทรงคุณวุฒิ  

9 นายฐานพัฒน์  ไชยสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ  

10 นางพันมหา  ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

11 นางสาวกรรณชลิตา  อนันติ หัวหน้าครู กศน.ต.พรรณา  

12 นางปิยะวรรณ  ฉ่ าไกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

13 นายกิตติโรจน์  สีหาคม ผู้ใหญ่บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔  

14 นางนิสาชล  ราชัย ผู้ใหญ่บ้านน้อยโนนจ านงค์ หมู่ ๑๐  

15 นางไพเลาะ  นาระคล ผู้ใหญ่บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘  

16 นายวีระศักดิ์  บุญรักษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพรรณา หมู่ ๒  

17 นายวิเชียร  สุระมาโจ ประธานชุมชนบ้านบะทอง หมู่ ๕  

18 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  กุลอัก ปลัดเทศบาล  

19 นายศักดิ์ชัย  ค าสว่าง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
 

   2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  กุลอัก ปลัดเทศบาล  

2 นางสาวจ าเนียน  บุญโคดม ผู้อ านวยการกองคลัง  

3 นายผาสุข  สิงห์ขวา ผู้อ านวยการกองช่าง  

4 นายสมชาย  อามาตย์สมบัติ ผู้ใหญ่บ้านเม็ก หมู่ ๗  

5 นายเมคิน  สุวรรณรงค์ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ ๑๒  

6 นางไฝทอง  สืบม่วงไทย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ ๑  

7 นายศักดิ์ชัย  ค าสว่าง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

8 นางนิตยา  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
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   3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพัฒนะ  นนตะเสน ประธานกรรมการ  

2 นางโลมสมัย  สีหาคม กรรมการ  

3 นายเลิศคม  ศรีพรหม สมาชิกสภาเทศบาล  

4 นายปราสาท  ฮมแสน สมาชิกสภาเทศบาล  

5 นายโพธิ์ทอง  บาลนาคม สมาชิกสภาเทศบาล  

6 นางสาวกรรณชลิตา  อนันติ หัวหน้าครู กศน.ต.พรรณา  

7 นางปิยะวรรณ  ฉ่ าไกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

8 นางสาวจ าเนียน  บุญโคดม ผู้อ านวยการกองคลัง  

9 นายชลอ  พรสวัสดิ์ ประธานชุมชนบ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒  

10 นางศิรินุช  จันทรา อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านพรรณา หมู่ ๒  

11 นายศักดิ์ชัย  ค าสว่าง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
     

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลพรรณานครทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
(นายสมยศ   ศรีสอาด) 

นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร  
 


