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ค าน า 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลพันนา  จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพันนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลพันนา ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ และสถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

เทศบาลต าบลพันนา   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
         เทศบาลต าบลพันนา 
            ตุลาคม  2562 
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ส่วนที่  1   
 
1.1  บทน า 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจาย
อ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  
ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

     เทศบาลต าบลพันนา  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙เทศบาลต าบลพันนา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพันนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.   
25๖3  ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
เทศบาลต าบลพันนาขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและ
บูรณาการการท างานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้ทราบถึงการ
ด าเนินงานแผนงาน / โครงการที่เกิดข้ึนจริง  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพันนา 
3. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน / โครงการ  กิจกรรมที่น ามาปฏิบัติจริง 
4. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
5.  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใช้ให้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติมต่อไป 
7. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผน
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3.แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
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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. 2563  ได้อย่างถูกต้อง 



ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
ส่วนที่ 2     บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

     องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

     2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

              แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

              การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลง
ยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

     2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

              แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง     



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

    1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 10.53 313,023 1.35 ส านักปลัด

รวม 6 10.53 313,023 1.35
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

    2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.51 102,900 0.44 ส านักปลัด

รวม 2 3.51 102,900 0.45
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาประเพณแีละ  

วัฒนธรรม

    3. แผนงานการศึกษา 9 15.89 4,218,302 18.23 กองการศึกษา ฯ

รวม 9 15.89 4,215,302 18.23

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร

4



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 3 5.26 275,500 1.19 กองสาธารณสุข
   4. แผนงานสาธารณสุข

รวม 3 5.26 275,500 1.19
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     5. แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.75 610,000 2.64 กองช่าง

รวม 1 1.75 610,000 2.64
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี 

และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

     6.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 4 7.02 160,000 0.69 สป. กองสวัสดิการฯ

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร



รวม 4 7.02 160,000 0.69

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี 

และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

     7. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 7.02 110,000 0.48 กองการศึกษา ฯ
สป.,กองสวัสดิการ ฯ

รวม 4 7.02 110,000 0.48
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 42.11 5,470,300 23.65 กองช่าง

รวม 24 42.11 5,470,300 23.66
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       9.  แผนงานการเกษตร 1 1.75 40,000 0.22 ส านักปลัด

5

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร



รวม 1 1.75 40,000 0.22

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

    10. แผนงงานงบกลาง 3 5.26 11,820,000 51.11 กองสวัสดิการ ฯ
ส านักปลัด

                           บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รวม 3 5.26 11,820,000 51.13
รวมทัง้สิ้น 57 100 23,117,025 100

7





สป. กองสวัสดิการฯ



สป.,กองสวัสดิการ ฯ



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจและสังคม/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการอบรมสัมนาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายคามโครงการอบรม 260,000 ทต.พนันา สป.

ศึกษาดูงานของผู้บริหาร และศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล

บาล พนักงานจ้าง เทศบาล ต าบลพนันา

ต าบลพนันา

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

สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี สวา่งแดนดินตามโครงการสนับสนุน

การจัดงานรัฐพธิี

3 โครงการปกปอ้งสถาบนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6,923 ทต.พนันา สป.

ส าคัญของชาติ ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ  เช่น

วสัดุโครงการ ฯลฯ

แบบ ผด.02                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 อุดหนุนโครงการศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุน อบต. สวา่งแดนดิน 3,000 อบต.สว่างแดนดิน สป.

ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ตามโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วย

ประชาชนขององค์กรปกครอง เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ส่วนทอ้งถิ่น  ประจ าปี ทอ้งถิ่น  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ พ.ศ. 2563

5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอสวา่ง เพื่อจ่ายอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอสวา่ง 5,000 กิ่งกาชาดอ าเภอ สป.

แดนดิน  ประจ าปงีบประมาณ แดนดินเพื่อใช้ในกิจการอันเปน็สาธารณ สว่างแดนดิน

พ.ศ. 2563 ประโยชน์ เช่น บรรเทาทกุข์ผู้ประสบ

สาธารณภยั สังคมสงเคราะหแ์ก่ราษฏรที่

ประสบความทกุข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อย

โอกาสในถิ่นทรุกันดาร งานรับบริจาคโลหติ

ฯลฯ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

9

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

6 จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 3 ขา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 8,100 ทต.พนันา สป.

จ านวน  3  เคร่ือง 3 ขา  จ านวน 3 ตัวมีรายละเอีดยดดังนี้

1. ขนาดใบพดัไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว

2. มีใบพดัไม่น้อยกวา่ 3 ใบพดั

3. ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ

4. ปรับส่ายซ้าย - ขวาได้อย่างอิสระ

5. โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง ทนทาน

6. เล่ือนปรับระดับความสูงได้ตาม

ความต้องการ

7. มีระบบตัดไฟอัคโนมัติ เมื่ออุณหภมูิ

ร้อนผิดปกติ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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313,023

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 12,000 ทต.พนันา สป.

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้

1. เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

2. ขนาดโช่ไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว

3. ความจุน้ ามันหล่อล่ืนโซ่ไม่น้อยกวา่ 

150 ซีซี

4. ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกวา่ 250 ซีซี

5. อุปกรณ์ประกอบ

 - เคร่ืองเล่ือยยนต์ 1 ตัว

 - แผ่นบงัคับโซ่ 1 แผ่น

 - โซ่ขนาดไม่น้อยกวา่ 3/8" 1 เส้น

พ.ศ. 2563

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

รวม  6  โครงการ

พ.ศ. 2562
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563



 - เคร่ืองมือถอนประกอบ 1 อัน

 - ไขควงปากแบน 1 อัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกัน 90,900 ทต.พนันา สป.

ปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนนใน และแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนนใน

ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล

12

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



102,900

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         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 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม 50,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

แหง่ชาติ โครงการวนัเด็กแหง่ชาติของเทศบาลต าบล

พนันา

2 โครงการวนัแม่แหง่ชาติศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติศูนย์พฒันา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพนันา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอนอัตรา 865,760 ศพด.บา้นโมน กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา คนละ 1,700 บาท/ป ี จ านวน ศพด.บา้นพนันา

190,400  บาท  ส าหรับเด็กปฐมวยั ศพด. สามหนอง

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563
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รวม  2  โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



(อายุ 2 - 5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง สามคัคี

3 ศูนย์ 

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั  

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง  3  ศูนย์

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         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. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

พนันา  จ านวน  210,700  บาท

2. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

บา้นโมน  220,500  บาท

3. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สามหนองสามัคคีจ านวน 126,560 บาท

4 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,199,542 ทต.พนันา กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต าบลพนันาและโรงเรียนในสังกัดคณะ

กรรมการการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลพนันา

ได้แก่

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นพนันา

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโมน

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         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 เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่ 2,056,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ต าบลพนันา

ได้แก่

 1. โรงเรียนบา้นพนันา

 2. โรงเรียนบา้นโมน(เกาะแก้ววทิยา)

 3. โรงเรียนบา้นถ่อน

 4. โรงเรียนบา้นค าตานา

 5. โรงเรียนบา้นหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         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.

6 จัดซ้ือชั้นไม้วางของชนิดไม่มี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชั้นวางของชนิดไม่มี 13,500 ทต.พันนา กองการศึกษา

ฝาปดิ  จ านวน 15 หลัง ฝาปดิ ขนาด 40x80 แบบ 3 ช่อง 

7 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 4,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

ขนาด 4 ฟตุ ขนาด 4 ฟตุ

8 จัดซ้ือล าโพงชุดช่วยสอน/เคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือล าโพงชุดช่วยสอน/ 6,500 ทต.พันนา กองการศึกษา

พกพาพร้อมไมโครโฟน เคร่ืองพกพาพร้อมไมโครโพน จ านวน

1 ชุดมีรายละเอียดดังนี้

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

16

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



 - ตู้ล าโพงขนาดไม่น้อยกวา่ 8 นิ้ว ปรับ

ระดับเสียงได้ในตัว

 - มีช่องรองรับ USB/DVD/Bluetooth

มีไมค์ลอย VHF มาน้อยกวา่ 2 ตัว

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         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.

9 จัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหาร 10,000 ทต.พันนา กองการศึกษา

ส าหรับเด็กพร้อมเก้าอี้ พร้อมเก้าอี้มีพนักพงิหลัง จ านวน 1 ชุด 

 - โต๊ะ 1 ตัวเก้าอี้ 2 ตัว โต๊ะขนาดไม่น้อยกวา่

60x200x55 ซม. 

 - เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกวา่ 30x200x30 ซม.

จ านวน 2 ชุด

พ.ศ. 2562
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                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2561



4,215,302

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

        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 สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค

พษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน พษิสุนขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้ จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

รวม  9  โครงการ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้แก่ ค่าวคัซีน ค่าวสัดุที่จ าเปน็ในการ

อัครราชกุมารี ด าเนินงาน ฯลฯ

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 240,000 ทต.พันนา กองสาธารณสุข

ตามโครงการพระราชด าริด้าน หมู่บา้น ตามโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข สาธารณสุข

3 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดบานทบึเพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 5,500 ทต.พันนา กองสาธารณสุข

บานทบึ จ านวน 1 หลัง

275,500

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        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  สาขาสวา่ง 610,000 ทต.พนันา กองช่าง

ภมูิภาคสาขาสวา่งแดนดิน แดนดิน  ในการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร

ในการขยายเขตไฟฟา้ รายละเอียดดังนี้

เพื่อการเกษตร  - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นค าตานา

หมู่ที่ 6 - บา้นถ่อน (นานายสมบติั แสนราช -

19

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม  3  โครงการ



 นานายสุบนิ  ต้นเตย)

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นค าตานา

หมู่ที่ 6 (นานายบดินชัย มีเพยีร - สวนยาง

นายบญุแปลง โคตรปญัญา

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นค าตานา

 หมู่ที่ 6 ซอยบา้นนายชอบ  ธรรมสมบติั

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นค าตานา

หมู่ที่ 6 จากประปา - นานายสนั่น  ธผิุว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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.

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นหนอง

ปลาเข็ง หมู่ที่ 8  - นาครูวโิรจน์  แก้วอุ่นเรือน

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นถ่อน

20

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



หมู่ที่ 3 จากนานายหม่อง พรมทนั - 

 - นานางพาส  ค าตานิตย์

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นพนันานคร

หมู่ที่ 12 จากนานางค าเพยีง  ค าตานิตย์ - 

นานายค าฟอง  ใจปดัชา

 - ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นพนันาใต้

หมู่ที่ 10-ปา่ช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยง

610,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการจัดงานวนัสตรีสากล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ทต.พนันา กองสวสัดิการ

วนัสตรีสากล  ส าหรับสตรีในเขตพื้นที่

ต าบลพนันา

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
21

รวม  1  โครงการ



2 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 30,000 ทต.พนันา กองสวสัดิการ

อาชีพระยะส้ัน เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุ และค่า

ใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

2 โครงการพฒันาศักภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ทต.พนันา กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายุ จัดงานพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ  เช่น

ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร  ค่า

อาหารวา่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการเยาวชนสดใสหา่งไกล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชน 30,000 ทต.พนันา สป.

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

22



ยาเสพติดประจ าปงีบประมาณ สดใสหา่งไกลยาเสพติด ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เช่น ค่าสมมนาคุณวทิยากร ค่า

อาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุ-อุปกรณ์

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

4 โครงการอบรมกฏหมายใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 20,000 ทต.พนันา สป.

ชีวติประจ าวนั ประจ าปี กฏหมายในชีวติประจ าวนั ประจ าปบีประมาณ

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ. 2563 เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่า

อาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่

จ าเปน็ ฯลฯ

160,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         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 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง 50,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

รวม  4  โครงการ

23

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แข่งขัน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น  ค่าจัดซ้ือชุดกีฬา

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

2 ประเพณีบญุข้าวจี่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 40,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

ประเพณีบญุข้าวจี่  ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2563 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการด าเนิน

โครงการ ฯลฯ

3 โครงการน ามวลชนเข้าร่วม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

งานวนัวสิาขบชูา น ามวลชนเข้าร่วมงานวนัวสิาขบชูา

เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่า

อาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุอุปกรณ์

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

         7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

24
                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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 อุดหนุน อบต.ตาลเนิ้ง  ตาม เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน อบตตาลนิ้ง ตาม 10,000 ทต.พนันา กองการศึกษา

โครงการกิจกรรมประกวดโคม โครงการกิจกรรมประกวดโคมบวับชูา

บวับชูาประเภทตกแต่งรถยนต์ ประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแหแ่ละกิจกรรม

ขบวนแหง่และกิจกรรม ประกวดโต๊ะหมู่บชูา เนื่องในเทศกาลสัปดาห์

ประกวดโต๊ะหมู่บชูา  เนื่องใน วนัวสิาขบชูา

เทศกาลสัปดาหว์นัวสิาขบชูา

110,000

ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

25

รวม  4  โครงการ



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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 176,000 ทต.พนันา กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์บา้น อาคารอเนกประสงค์บา้นหนองไผ่ยาว

หนองไผ่ยาว  หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 ขนาดความกวา้ง 14 เมตร ยาว

24 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

2 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน 57,300 ทต.พนันา กองช่าง

ส านักงาน (หอ้งกองคลัง) (หอ้งกองคลัง) โดยปกูระเบื่องเซรามิค

ขนาด 12"x 12" จ านวน 96 ตารางเมตร

3 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. 385,000 ทต.พนันา กองช่าง

ค าตานา หมู่ที่ 6  - วดั บา้นค าตานา - วดัภมูิพนาราม ขนาดและ

ภมูิพนาราม ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร

ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  680 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน  1  ปา้ย

ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

26



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 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นง้ิว เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. 450,000 ทต.พนันา กองช่าง

หมู่ที่ 4  (สายบา้นง้ิว - บา้นง้ิว (สายบา้นง้ิว - หนองหอยคัน)

บา้นหนองหอยคัน) ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร

ยาว 156 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  780 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

5 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. บา้น 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

พนันา หมู่ที่ 1 สายหลังศูนย์ พนันา หมู่ที่ 1 (สายหลังศูนย์  OTOP)

OTOP ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร

ยาว 59 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  177 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

27



         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.

6 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. บา้น 492,000 ทต.พนันา กองช่าง

พนันาใต้ หมู่ที่ 10 - บงึค าอ้อ พนันาใต้ หมู่ที่ 10 - บงึค าอ้อ  ขนาดและ

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร

ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  850 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

7 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. บา้น 250,000 ทต.พนันา กองช่าง

พนันาใต้ หมู่ที่ 10 - พนันาใต้ หมู่ที่ 10 - เหล่าเฒ่าเมี่ยง ขนาด

เหล่าเฒ่าเมี่ยง และปริมาณงาน  ผิวจราจรกวา้ง  4  เมตร

ยาว 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  440 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 5  ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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.

8 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นแย้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. บา้น 231,000 ทต.พนันา กองช่าง

หมู่ที่ 5 - หนองบอ่ใหญ่ บา้นแย้  หมู่ที่ 5 - หนองบอ่ใหญ่  ขนาด

และปริมาณงาน  ผิวจราจรกวา้ง  4  เมตร

ยาว 102 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  408 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

9 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ถนน  คสล. บา้น 450,000 ทต.พนันา กองช่าง

หอยคัน หมู่ที่ 7 (สาย บา้นหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 (สายบา้นหนอง

บา้นหนองหอยคัน - บา้นง้ิว) หอยคัน - บา้นง้ิว  ปริมาณงานกวา้ง 5 เมตร

ยาว 156 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.00 - 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกวา่  780  ตารางเมตร พร้อมปา้ย

โครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        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 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีต 156,000 ทต.พนันา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เสริมเหล็ก บา้นพนันานคร หมู่ที่ 12 (ล าหว้ย

พนันานคร หมู่ที่ 12 (ล าหว้ย ค าอ้อ) ขนาดกวา้ง 1.50x1.50 เมตร 

ค าอ้อ) 2 ช่องทาง ความยาว 5 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการจ านวน  1  ปา้ย

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นเมอืงทอง หมู่ที่ 11 สายบา้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 11

นายเลิศ  จ าปาอ่อน - บา้น สายบา้นนายเลิศ จ าปาอ่อน - บา้น

นางเพญ็นภา  พกัละ นางเพญ็นภา  พกัละ กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 35.70 เมตร พร้อมบอ่พกั

1 บอ่ วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 6 ทอ่น

พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 132,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นพนันา  หมู่ที่ 1  สายบา้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นพนันา  หมู่ที่ 1 

นางสาวอุทยั ข าประนม - สายบา้นนางสาวอุทยั ข าประนม - บา้น

บา้นนายทองพนัธ ์ แสนเมือง นายทองพนัธ ์แสนเมือง  กวา้ง 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร ยาว 48 เมตร วางทอ่ระบาย

น้ า  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร

จ านวน 6 ทอ่น พร้อมปา้ยโครงการ 

จ านวน 1 ปา้ย

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 388,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นพนันาใต้  หมู่ที่ 10  สาย คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นพนันาใต้  หมู่ที่ 10 

บา้นนางทองอร  แลนเชย  - สายบา้นนางทองอร  แลนเชย - บา้น

บา้นนายกาล อินทะไชย นายกาล อินทะไชย   กวา้ง 0.50 เมตร ลึก

0.50 เมตร ยาว 146 เมตร พร้อมบกั 2 บอ่

พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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 โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นถ่อน 449,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นถ่อน หมู่ที่  3  (สาย หมู่ที่ 3 (สายบา้นถ่อน - วดัศรีบญุเรือง)

บา้นถ่อน - หน้าวดัศรีบญุเรือง) ขยายข้างละ 0.50 เมตร ยาว 800 เมตร

หนา  0.15 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงถนน คสล. ปผิูวจราจรแบบ 457,000 ทต.พนันา กองช่าง

ปผิูวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 11

บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 11(สาย (สายถนนนิตโย - ส่ีแยกวดัศรีบญุเรือง)

ถนนนติโย - ส่ีแยกวัดศรีบญุเรือง) กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร

พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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.

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงผิวจราจร 262,000 ทต.พนันา กองช่าง

ปผิูวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัล์ติกคอนกรีต บา้นโมน  หมู่ที่ 2

บา้นโมน หมู่ที่ 2 ถนนนิตโย - ถนนนิตโย - วดัศรีบญุเรือง (ช่วงที่ 2 ช่วง

วัดศรีบญุเรือง (ช่วงที่ 2 ช่วงบา้น บา้นโมน - สะพานล าน้ ายาม)

โมน - สะพานล าน้ ายาม) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร  ยาว

30 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว

175 เมตร หนา 0.04 เมตร 

พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563



ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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.

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นค าตานา หมู่ที่  6 200,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นค าตานา หมู่ที่ 6 (ส่ีแยก (ส่ีแยกวดัพฒุาราม-ส่ีแยกปา่ช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยง)

วดัพฒุาราม  - ส่ีแยกปา่ช้า กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉล่ีย 

เหล่าเฒ่าเมี่ยง) 0.13 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นถ่อน  หมู่ที่ 3 สาย 150,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นถ่อนหมู่ที่ 3 สายล าน้ ายามล าน้ ายาม จากสามแยก - ฝายน้ าล้น  กวา้ง

จากสามแยก - ฝายน้ าล้น 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉล่ีย 0.35 เมตร

พร้อมปา้ยโครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนดินลูกรังบา้นพนันานคร หมู่ที่ 12 60,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นพนันานคร หมู่ที่ 12 สาย สายปราสาทขอม จากหว้ยค าอ้อ - ทางแยก

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

33

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563
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ปราสาทขอม จากหว้ยค าอ้อ หนองนกเขียน  กวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร

 - ทางแยกหนองนกเขียน หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 

ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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.

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นพนันานคร  หมู่ที่ 12 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นพนันานคร หมู่ที่ 12 (ล าหว้ยค าอ้อ - แยกหนองนกเขียน)  กวา้ง

(ล าหว้ยค าอ้อ - แยกหนอง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉล่ีย  0.30 เมตร

นกเขียน) พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 11 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 11 จากถนน คสล. - สุดเขตทาง   กวา้ง  5 เมตร

ต่อจากถนน คสล.-สุดเขตทาง ยาว  245  เมตร หนาเฉล่ีย 0.41 เมตร 

พร้อมปา้ยโครงการ  จ านวน 1 ปา้ย

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนดินลูกรังบา้นโมน  หมู่ที่  2 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นโมน หมู่ที่ 2  ถนนสาย ถนนสายจากสะพาน คสล. - เลียบล าน้ ายาม

34

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



จากสะพาน คสล. - เลียบตาม บา้นโมน กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

ล าน้ ายาม บา้นโมน หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย

ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         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.

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนดินลูกรังบา้นโมน หมู่ที่ 2 100,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นโมน หมู่ที่ 2  ถนนสาย ถนน คสล. - ล าน้ ายาม กวา้ง 4 เมตร ยาว

ถนนคสล. - ล าน้ ายาม 345 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.35 เมตร พร้อม

ปา้ยโครงการ  จ านวน 1  ปา้ย

24 โครงการปรับปรุงถนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง  บา้นถ่อน หมู่ที่ 3 สาย 50,000 ทต.พนันา กองช่าง

บา้นถ่อน หมู่ที่ 3 สายข้าง ข้างโรงเรียนบา้นถ่อน กวา้ง 4 เมตร ยาว

โรงเรียนบา้นถ่อน 270 เมตร หนาเฉล่ีย 0.26 เมตร 

25 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต 75,000 ทต.พนันา กองช่าง

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02



1. มีขนาดไม่น้อยกวา่ 62x135x117 ซม.

2. ความจุถังน้ าไม่น้อยกวา่ 35 ลิตร

3. ความสามารถในการเจาะ 1-8 นิ้ว

5,470,300

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         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 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ 40,000 ทต.พนันา สป.

พชือันเนื่องมาจากพระราช พนัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ

ด าริ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร

วา่ง ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม  25  โครงการ
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40,000

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

        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 เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,400,000 ทต.พนันา กองสวัสดิการ

ที่มีอายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบติั

ครบถ้วนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2522  และได้ขอขึ้นทะเบยีนขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพไวก้ับเทศบาลต าบลพนันาแล้ว

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม  1  โครงการ
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2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร 3,300,000 ทต.พนันา กองสวัสดิการ

หรือทพุลภาพในเขตเทศบาลต าบลพนันา

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

มหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย

ยังชีพความพกิาร พ.ศ. 2553 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

         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

                   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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11,820,000รวม  3  โครงการ
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