
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

1.1.1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอพังโคน ในการขยายเขตไฟฟ้าใน
เขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลพังโคน

701,920 กองช่าง  /

1.2.1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700 กองช่าง  /

1.2.2 จัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ขยายพืน้ทีส่วนสาธารณะ
 หมู่ที ่1

2,000,000 กองช่าง  /

1.2.3 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
สวนสาธารณะหลวงปูค่ าฯ - สระน้ าดอน
ไฮ หมู่ที ่9

1,038,000 กองช่าง  /

1.2.4 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนค าลือฤทธิ(์ถนน
พลูสวัสด์ิ 2) หมู่ที ่8

752,000 กองช่าง  /

1.2.5 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนจิราภรณ์ หมู่ 8 309,000 กองช่าง  /

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

  1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

1.2.6 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลิงพัฒนา 4- 
ถนนสามัคคีธรรม หมู่ที ่8

950,000 กองช่าง  /

1.2.7 ก่อสร้างถนนลูกรังรอบสวนสาธารณะ
ดอนไฮ หมู่ที ่9

407,000 กองช่าง  /

1.2.8 ติดต้ังป้ายเตือนทางแยกและป้ายบังคับ 
พร้อมชุดเสามาตรฐานกรมทางหลวง

97,000 กองช่าง  /

1.2.9 ติดต้ังหมุดสะท้อนแสง ชนิดสองหน้า
อลูมิเนียมอัลลอยด์ และหมุดสะท้อนแสง
 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์

142,000 กองช่าง  /

1.2.10 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนประชาอุทิศ หมู่ที ่1

406,000 กองช่าง  /

1.2.11 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนรอบเมือง หมู่ที1่

3,450,000 กองช่าง  /

1.2.12 อุดหนุนส านักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาพังโคน 

1,584,400 กองช่าง  /

รวม 11,845,020



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

2.1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 698,300        กองการศึกษา  /

2.1.2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,771,000     กองการศึกษา  /
2.1.3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน

บ้านพังโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)
3,440,000     กองการศึกษา  /

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี         250,000 กองการศึกษา  /
2.2.2 โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

ต้านยาเสพติด
        200,000 กองการศึกษา  /

2.2.3 โครงการจัดค่ายบ าบัดและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด

          97,500 ส านักปลัด  /

2.2.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน

          45,000 ส านักปลัด  /

2.2.5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี           20,000 กองการศึกษา  /

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
  2.1 แผนงานการศึกษา

  2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

2.2.6 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาสุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

        100,000 กองการศึกษา  /

2.2.7 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน

        350,000 กองการศึกษา  /

2.2.8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและงานฝีมือในกลุ่มผู้สูงอายุ

          30,000 กองการศึกษา  /

2.3.1 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,045,600     กองการศึกษา  /
2.3.2 เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,030,000     กองการศึกษา  /
2.3.3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000          กองการศึกษา  /
2.3.4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 150,000        กองสาธารณสุขฯ  /
2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000        ส านักปลัด  /

รวม 14,363,400

3.1.1 เทศบาลสัญจร           15,000 ส านักปลัด  /
3.1.2 ฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           20,000 ส านักปลัด  /

3. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

  2.3 แผนงานงบกลาง

  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

3.1.3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพM์ultifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

            7,700 ส านักปลัด  /

3.1.4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 
(27 หน้า/นาท)ี

            7,900 ส านักปลัด  /

3.1.5 จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

            8,000 ส านักปลัด  /

3.1.6 อุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอพังโคน

          25,000 ส านักปลัด  /

3.1.7 จัดซ้ือ เก้าอี้ส านักงานแบบล้อเล่ือน ปรับ
ระดับสูงต่ าได้

          12,000 กองคลัง  /

3.1.8 จัดซ้ือโต๊ะท างาน  ขนาด 5 ฟุต           10,000 กองคลัง  /
3.1.9 จัดซ้ือ  เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA             2,800 กองคลัง  /



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

3.1.10 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

          44,000 กองคลัง  /

3.1.11 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพM์ultifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

          17,000 กองคลัง  /

3.2.1 โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาล 60,000          ส านักปลัด  /
3.2.2 ฝึกอบรมและสัมมนา อปพร. 100,000        ส านักปลัด  /

รวม 329,400

  4.1 แผนงานการพาณิชย์
4.1.1 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ

ของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดสด
เทศบาลต าบลพังโคน

300,000 กองสาธารณสุขฯ  /

รวม 300,000

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  5.1 แผนงานสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

5.1.1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะ
โลกร้อน

20,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.2 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เนื่องในวันเอดส์โลก

20,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.3 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองโรคไม่ติดเชื้อให้กับประชาชน

20,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.4 โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลพังโคน

20,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

20,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.6 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อจากยุงพาหะ

40,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.7 โครงการอบรมด้านความรู้สาธารณสุขใน
กลุ่มผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล
ต าบลพังโคน

50,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.8 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 กองสาธารณสุขฯ  /
5.1.9 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 15,000 กองสาธารณสุขฯ  /



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

5.1.10 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Mutifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี

17,000 กองสาธารณสุขฯ  /

5.1.11 อุดหนุนโครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย 99,000          กองสาธารณสุขฯ  /

5.2.1 โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะพิษ 20,000 กองสาธารณสุข  /
รวม 350,500

6.1.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
อ าเภอพังโคน

200,000 กองการศึกษา  /

6.1.2 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล 
"ไทพังโคนคัพ"

100,000 กองการศึกษา  /

6.1.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 กองการศึกษา  /
6.1.4 โครงการจัดประกวดดนตรี 100,000 กองการศึกษา  /
6.1.5 โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล 200,000 กองการศึกษา  /
6.1.6 โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ

และบุญบัง้ไฟ
250,000 กองการศึกษา  /

  6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

  5.2 แผนงานเคหะและชมุชน



ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการจ านวน
งบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2561

เทศบาลต าบลพังโคน

6.1.7 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 100,000 กองการศึกษา  /
6.1.8 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา
50,000 กองการศึกษา  /

6.1.9 อุดหนุนโครงการร่วมงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบัง้ไฟ 

605,000 กองการศึกษา  /

6.1.10 เงินอุดหนุนกิจโครงการส่งเสริมพระเพณี
และวัฒนธรรมของประชาชนในระดับ
อ าเภอพังโคน

70,000 กองการศึกษา  /

6.1.11 อุดหนุนโครงการเข้าร่วมประกวดโคมบัว
บูชา เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วิสาขบู
ชา จังหวัดสกลนคร

30,000 กองการศึกษา  /

รวม 1,805,000
รวมทัง้สิ้น 28,993,320


