
 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลต าบลพันนา    
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

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

 ด้วยเทศบาลพันนา   ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2     
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลพันนาและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๖ (๒)  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลพันนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

 

(นายสนั่น   ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

 
 
 

 

เทศบาลต าบลพันนา 
โทร. / โทรสาร  0-4272-9392 

Website   www.panna.go.th 
e – mail  :  phannacity@hotmail.com 

 
 



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ซึ่งเป็น
การแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพันนา  อีกทั้ง
เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น  เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 

 เทศบาลต าบลพันนา  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน / โครงการ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
         เทศบาลต าบลพันนา 
            ตุลาคม  2561 
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ส่วนที่  1   
 
1.1  บทน า 

แผนการด าเนินงาน  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559   นั้นมิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลพันนาในแต่ละ
ปีงบประมาณ  เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนต่อเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ เทศบาลต าบล   
พันนารวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มาจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือ
เป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  โดยตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่  ดังนั้น  แผนการด าเนินงาน  มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562 

2) เป็นเอกสารแสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ชัดเจน 
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครง / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการพัฒนาจริง 
4) เป็นเอกสารที่ช่วยควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ / แผนพัฒนาต่าง ๆ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ
ที่เกิดขึ้นจริง  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพันนา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน / โครงการ  กิจกรรมที่น ามาปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
5.  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใช้ให้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติมต่อไป 
7. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ขั้นตอนการจัดการท าแผนด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548   (หมวด5ข้อ26)  ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล  

หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินงานของเทศบาลแล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพันนา  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ ของเทศบาลต าบลพันนาและหน่วยงานต่าง ๆ 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี 

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วน 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ได้อย่างถูกต้อง 
 



ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   นั้นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพันนาในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาล
ต าบลพันนาโดยประกอบด้วย 

1.1 สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 
1.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

    1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 12.77 429,000 1.86 ส านักปลัด

รวม 6 12.77 429,000 1.86

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

    2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 8.51 190,000 0.83 ส านักปลัด

รวม 4 8.51 190,000 0.83

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาประเพณแีละ  

วัฒนธรรม

    3. แผนงานการศึกษา 5 10.64 4,098,620 17.81 กองการศึกษา ฯ

รวม 5 10.64 4,098,620 17.81

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร
4



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 2 4.26 270,000 1.17 กองสาธารณสุข

   4. แผนงานสาธารณสุข

รวม 2 4.26 270,000 1.17

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

     5. แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.13 590,000 2.56 กองช่าง

รวม 1 2.13 590,000 2.56

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี 

และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

     6.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 4 8.51 100,000 0.43 สป. กองสวัสดิการฯ

รวม 4 8.51 100,000 0.43

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร
5



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี 

และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

     7. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 7 14.89 480,000 2.09 กองการศึกษา ฯ

สป.,กองสวัสดิการ ฯ

รวม 7 14.89 480,000 2.09

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

     8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 29.79 4,788,000 20.80 กองช่าง

รวม 14 29.79 4,788,000 20.80

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       9.  แผนงานการเกษตร 1 2.13 50,000 0.22 กองการเกษตร

รวม 1 2.13 50,000 0.22

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

    10. แผนงงานงบกลาง 3 6.38 12,020,000 52.23 กองสวัสดิการ ฯ

รวม 3 6.38 12,020,000 52.23

รวมทัง้สิ้น 47 100 23,015,620 100

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

7
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6





สป. กองสวัสดิการฯ



สป.,กองสวัสดิการ ฯ



ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจและสังคม/ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

         1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 350,000 ทต.พนันา สป.

ผู้บริหารทอ้งถิ่น และสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลพนันา  เช่น ค่าตอบแทน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายใน

การรณรงค์เลือกต้ัง ฯลฯ

2 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ทต.พนันา สป.

จริยธรรมเพื่อสร้างจิตส านึกในอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

การปฏบิติัหน้าที่ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ประจ าปี

เทศบาล พนักงานจ้าง ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ่ึงด าเนินการ

ปงีบประมาณ พ.ศ .2562 โดยเทศบาบต าบลพนันา

3 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ทต.พนันา สป.

ของชาติ ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ  เช่น

วสัดุโครงการ ฯลฯ

8
แบบ ผด.02                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

         1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์รวม เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนองค์การบริหาร 6,000 อบต.ค าสะอาด สป.

ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ ส่วนต าบลสวา่งแดนดินตามโครงการ

จัดจ้างระดับอ าเภอ สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ

5 อุดหนุนโครงการขอรับการ เพื่อจ่ายปน็เงินอุดหนุนเทศบาลต าบล 30,000 ทต.สว่างแดนดิน สป.

สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี สวา่งแดนดินตามโครงการสนับสนุน

การจัดงานรัฐพธิี

6 อุดหนุนโครงการศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุน อบต. สวา่ง 3,000 อบต.สว่างแดนดิน สป.

ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือแดนดิน  ตามโครงการศูนย์ปฏบิติัการ

ประชาชนขององค์กรปกครองร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

ส่วนทอ้งถิ่น  ประจ าปี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ พ.ศ. 2562

429,000

9

รวม  6  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

         2. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 120,000 ทต.พนันา สป.

ปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนใน ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทาง

ช่วงเทศกาล ถนนในช่วงเทศกาล

2 โครงการฝึกแผนปอ้งกันและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก 20,000 ทต.พนันา สป.

บรรเทาสาธารณภยั ซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

3 โครงการฝึกอบรมวนิัยจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก 20,000 ทต.พนันา สป.

อบรมวนิัยจราจร

4 โครงการอบรมปอ้งกันและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก 30,000 ทต.พนันา สป.

ระงับอัคคีภยั ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั

190,000

10

รวม  4  โครงการ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



 -  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

         3. แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

แหง่ชาติ ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติของ

เทศบาลต าบลพนันา

2 โครงการวนัแม่แหง่ชาติศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติศูนย์พฒันา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพนันา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน 783,220 ศพด.บ้านโมน กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ีจ านวน ศพด.บ้านพันนา

180,200  บาท ส าหรับเด็กปฐมวยั ศพด. สามหนอง

(อายุ 2 - 5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สามัคคี

ทั้ง 3 ศูนย์ 

 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั  

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง  3  ศูนย์

11

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562



 -  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

         3. แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นพนันา  จ านวน 181,300  บาท

2. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นโมน  181,300  บาท

3. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สามหนองสามัคคีจ านวน 156,800 บาท

4 ค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,180,400 ทต.พนันา กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลต าบลพนันาและโรงเรียนใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาในเขต

เทศบาลต าบลพนันา  ได้แก่

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นพนันา

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโมน

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี

12
                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

         3. แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - โรงเรียนบา้นโมน (เกาะแก้ววทิยา)

 - โรงเรียนบา้นพนันา
 - โรงเรียนบา้นถ่อน
 - โรงเรียนบา้นค าตานา
 - โรงเรียนบา้นหนองหอยคันปลาเข็ง
หนองไผ่ยาว

5 เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 2,075,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต

พื้นที่ต าบลพนันา  ได้แก่

 1. โรงเรียนบา้นพนันา

 2. โรงเรียนบา้นโมน(เกาะแก้ววทิยา)

 3. โรงเรียนบา้นถ่อน

 4. โรงเรียนบา้นค าตานา
 5. โรงเรียนบา้นหนองหอยคันปลาเข็ง
ไผ่ยาว

4,098,620

13

รวม  5  โครงการ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและวังคม

        4. แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ทต.พันนา กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรค สัควป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค

พษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน พษิสุนขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้ จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้แก่ ค่าวคัซีน ค่าวสัดุที่จ าเปน็ในการ

อัครราชกุมารี ด าเนินงาน ฯลฯ

2 อุดหนุนอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนอาสาสมัคร 240,000 ทต.พันนา กองสาธารณสุข

สาธารณสุขหมู่บา้น ตาม สาธารณสุขหมู่บา้น  ตามโครงการ

โครงการพระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สาธารณสุข

270,000

14

รวม  2  โครงการ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        5. แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน อุนหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค  สาขา 590,000 ทต.พนันา กองช่าง

ภมูิภาคสาขาสวา่งแดนดิน สวา่งแดนดิน  ในการขยายเขตไฟฟา้

ในการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อการเกษตร  รายละเอียดดังนี้

เพื่อการเกษตร  - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นง้ิว  หมู่ที่ 4 (นาพอ่สวสัด์ิ - 

สะพานล าน้ ายาม (ดอนเขือง)

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นค าตานา  หมู่ที่ 6 (สวนยาง

นายมานิต - นานายทวชีัย)

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นค าตานา  หมู่ที่ 6 

นานายเฉลิมชัย - หนองโคกม้า)

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8  - 

สามแยกบา้นง้ิว - นานายสวสัด์ิ

15
                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

         5. แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บา้นหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8  -  บา้น

หนองหอยคัน  หมู่ที่ 7

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นหนองไผ่ยาว  หมู่ที่ 9  - บา้น

หนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นหนองไผ่ยาว  หมู่ที่ 9 

(นานางทนิกร - นานายค าเพยีร)

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บา้นหนองไผ่ยาว  หมู่ที่ 9 

(นานายบญุจันทร์ - นานายค าเพยีร)

590,000

16

รวม  1  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         6. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดเวทปีระชาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000 ทต.พนันา สป.

จัดเวทปีระชาคมในเขตพื้นที่ต าบล

พนันา  ซ่ึงด าเนินการโดยเทศบาล

ต าบลพนันา  หรือเทศบาลต าบลพนันา

ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่นเวทปีระชาคม

เทศบาลพบประชาชน เวทปีระชาคม

เพื่อจัดท าแผน ฯ

2 โครงการเยาวชนต้นกล้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ทต.พนันา สป.

ยาเสพติด  ประจ าปงีบประมาณเยาวชนต้นกล้ายาเสพติด  ประจ าปี

พ.ศ. 2562 งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เช่น ค่า

สมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร

วา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

17
                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         6. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ทต.พนันา กองสวัสดิการ

เยาวชนเพื่อลดความเส่ียงจากส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความ

ยาเสพติดและเพศสัมพนัธ์ เส่ียงจากยาเสพติดและเพศสัมพนัธ์

ก่อนวยัอันควร ก่อนวยัอันควร

4 โครงการอบรมกฏหมายส าหรับเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ทต.พนันา กองสวสัดิการ

ประชาชน อบรมกฏหมายส าหรับประชาชน

 เช่น ค่า สมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งค่าวสัดุและค่าใช้จ่าย

 อื่น ฯลฯ ที่จ าเปน็

100,000

18

รวม  4  โครงการ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 250,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด แข่งขันกีฬาหมู่บา้นต้านยาเสพติด

ซ่ึงด าเนินการโดยเทศบาล เช่น ค่า

จัดซ้ืออุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวลั ค่าจ้าง

เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

2 โครงการพฒันาศักภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 80,000 ทต.พนันา กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายุ จัดงานพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ  เช่น

ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร  ค่า

อาหารวา่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

3 โครงการจัดงานวนัสตรีสากล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ทต.พนันา กองสวสัดิการ

วนัสตรีสากล  ส าหรับสตรีในเขตพื้นที่

ต าบลพนันา

19
                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

         7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

แข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น  ค่า

จัดซ้ือชุดกีฬา ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา

ฯลฯ

5 ประเพณีบญุข้าวจี่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

ประเพณีบญุข้าวจี่  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าจ้าง

เหมาบริการต่าง ๆ ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่

จ าเปน็ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ

6 โครงการน ามวลชนเข้าร่วม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

งานวนัวสิาขบชูา น ามวลชนเข้าร่วมงานวนัวสิาขบชูา

เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่า

อาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุอุปกรณ์

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

20
                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุน อบต.แวง ตาม เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน อบต.แวง 10,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

โครงการกิจกรรมประกวดโคมตามโครงการกิจกรรมประกวดโคม

บวับชูาประเภทตกแต่งรถยนต์บวับชูาประเภทตกแต่งรถยนต์

ขบวนแหง่และกิจกรรม ขบวนแหแ่ละกิจกรรมประกวดโต๊ะ

ประกวดโต๊ะหมู่บชูา  เนื่องในหมู่บชูา  เนื่องในเทศกาลสัปดาหว์นั

เทศกาลสัปดาหว์นัวสิาขบชูา วสิาขบชูา

480,000

21

รวม  7  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

         8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบจาก เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบ 459,000 ทต.พนันา กองช่าง

ล าน้ ายามถึงประปาบา้นถ่อนจากล าน้ ายามถึงประปา บา้นถ่อน

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ขนาดและปริมาณงาน  ทอ่

ส่งน้ าขนาด PVC 3 นิ้ว ชนิดบานปลาย

ชั้น 8.5 จ านวน 310 ทอ่น  ระยะ

ความยาว 1,240 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน  1 ปา้ย

2 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. 460,000 ทต.พนันา กองช่าง

หนองหอยคัน - บา้นง้ิว บา้นหนองหอยคัน - บา้นง้ิว  ขนาดและ

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง

5 เมตร ยาว 167 เมตรหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  835 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยโครงการ  จ านวน 1 ปา้ย
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ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. 460,000 ทต.พนันา กองช่าง

ง้ิว - บา้นหนองหอยคัน บา้นง้ิว - บา้นหนองหอยคัน ขนาดและ

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง

5 เมตร ยาว 167 เมตรหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  835 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยโครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

4 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. 89,000 ทต.พนันา กองช่าง

พนันา หมู่ที่ 1 ซอยบา้น บา้นพนันา  หมู่ที่ 1  ซอยบา้น

นายสายทอง - บา้นนางเล่ือน นายสายทอง   - บา้นนางเล่ือน  ขนาด

และปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กวา้ง

3  เมตร  ยาว 59  เมตรหนา 0.15 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 177  ตารางเมตร 
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                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

         8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองหอยคัน 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

หนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7  ขนาดและปริมาณงาน  ผิว

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 43 เมตร

หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง

0.00-050 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

172 ตารางเมตร  พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าบา้นแย้ หมู่ที่ 5 432,000

บา้นแย้  หมู่ที่ 5 (ศาลาประชาคม - บา้นนางวนัเพญ็)

(ศาลาประชาคม - บา้น ขนาดกวา้ง 0.50  เมตร ลึก  0.50 เมตร

นางวันเพญ็) ยาว 194 เมตร  พร้อมบอ่พกั จ านวน 

3 บอ่  พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน

1 ปา้ย
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 5  ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ก่อสร้างรางระบายน้ าและ ก่อสร้างรางระบายน้ าบา้นพนันาใต้ 613,000 ทต.พนันา กองช่าง

ทอ่ระบายน้ าบา้นพนันาใต้ หมู่ที่ 10 (บา้นนางทองพนัธ์ - หว้ยฮ่องซ่ิน)

หมู่ที่ 10 (หน้าบา้น ขนาดและปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง

นายทองพนัธ ์- หว้ยฮ่องซ่ิน) 0.50 เมตร  ลึก 050 เมตร  พร้อมบอ่พกั

ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร  จ านวน 2 บอ่

ยาว 163 เมตร ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า

ข้ามถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.40 เมตร จ านวน  5 ทอ่น  ก่อสร้างทอ่

ระบายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

จ านวน 134 ทอ่น พร้อมบอ่พกัขนาด 

1.20 x 1.20 เมตร  จ านวน  9  บอ่

พร้อมปา้ยโครงการ  จ านวน 1 ปา้ย
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ขยายเขตทอ่เมนประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายทอ่เมนประปา 198,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นพนันานคร  หมู่ที่ 12 บา้นพนันานคร หมู่ที่  12 ขนาดและ 

ปริมาณงาน  ขนาดทอ่ PVC 3 นิ้ว ยาว  

960  เมตร

9 ขยายทอ่เมนประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายทอ่เมนประปา 242,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นพนันา  หมู่ที่ 1  บา้นพนันา หมู่ที่  1 ขนาดและปริมาณ

งาน  ขนาดทอ่ PVC3 นิ้ว ยาว 936 เมตร

ขนาดทอ่  PVC2 นิ้ว ระยะความยาว

400 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย
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ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ขยายไหล่ถนนคอนกรีต ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 50,000 ทต.พนันา กองช่าง

เสริมเหล็กและรางระบายน้ า รางระบายน้ า บา้นเมืองทอง  หมู่ที่ 11

บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 11 ขนาดและปริมาณงาน  ขยายไหล่ถนน

ขนาดกวา้ง 0.64 เมตร ยาว 99 เมตร 

หนา 0.15 เมตร รางระบายน้ า กวา้ง

0.30 เมตร ยาว 7.50 เมตร ลึก 

0.30 เมตร 

11 ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด 100 ลบ.ม. 647,000 ทต.พนันา กองช่าง

100 ลบ.ม. บา้นค าตานา บา้นค าตานา  หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 
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ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

         8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ปรับปรุงผิวจราจรเปน็ ปรับปรุงผิวจราจรเปน็แอสฟลัล์ติก ถนน 486,000 ทต.พนันา กองช่าง

แอสฟลัล์ติก ถนนสายหน้า สายหน้าโรงเรียนบา้นโมน  หมู่ที่ 2 

โรงเรียนบา้นโมน  หมู่ที่ 2 ขนาดและปริมาณงาน กวา้ง 5 เมตร

ยาว 260 เมตร หนา 0.50 เมตร  พร้อม

ปา้ยโครงการ  จ านวน  1  ปา้ย

13 เสริมไหล่ถนนคอนกรีต เพื่อจ่ายเปน็ค่าเสริมไหล่ถนนคอนกรีต 66,000 ทต.พนันา กองช่าง

และเปล่ียนฝารางระบายน้ า และเปล่ียนฝารางระบายน้ า  บา้นโมน

บา้นโมน  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2  ขนาดและปริมาณงาน  

กวา้งเฉล่ียข้างละ 0.65 เมตร ยาว 99

เมตร หนา 0.15 เมตร ฝารางระบายน้ า

กวา้ง  0.47 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน

44 ฝา 
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ยุทธศาสตรก์ารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

         8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงผิวจราจร 486,000 ทต.พนันา กองช่าง

แอสฟลัล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ แอสฟลัล์ติกคอนกรีต บา้นง้ิว  หมู่ที่ 4

4  (สะพานล าน้ ายาม - (สะพานล าน้ ายาม - บา้นง้ิว) ขนาดและ

บา้นง้ิว ) ปริมาณงาน  กวา้ง 5 เมตร ยาว  260 

เมตร หนา 0.05 เมตร  พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

4,788,000
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ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         9. แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ทต.พนันา สป.

พชือันเนื่องมาจากพระราช อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก

ด าริ ฯ พระราชด าริ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเดินทางไป

ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ ฯลฯ

50,000
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ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

        10. แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 8,200,000 ทต.พนันา กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไป

และมีคุณสมบติัครบถ้วนตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2522  และ

ได้ขอขึ้นทะเบยีนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ไวก้ับเทศบาลต าบลพนันาแล้ว

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 3,700,000 ทต.พนันา กองสวัสดิการ

คนพกิารหรือทพุลภาพในเขตเทศบาล

ต าบลพนันา  ตามระเบยีบกระทรวง

มหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย

ยังชีพความพกิาร พ.ศ. 2553 
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ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         10. แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 120,000 ทต.พนันา กองสวัสดิการ

ผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์

รับรองและวนิิจฉัยแล้ว ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

และผู้ปว่ยเอดส์ พ.ศ. 2548

12,020,000
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