
บนทกฃอความ
ส่วนราขการ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

ท่ี ฃก ๘๑๖๐๒/...๑๑๓... วันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒<£๖๓

เร่ือง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

ตามท่ี งานพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ได้ดำเนินงานตามเทศบัณญ้ตงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาคำซ่ืงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สำหรับการ 

ดำเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปัจจุบันตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาคำ ได้ใช้จ่าย แยกเป็น 

รายงบลงทุน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารท่ีแนบมา 

พร้อมนี้โดยได้มีการนำผลการดำเนินงาน มาวิเคราะห์ มาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง ดังน้ี

รายการผลการดำเนินงาน การดำเนินการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( รอบ ๖ เดือน)

ปิณหา -อปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง สิ่งท่ีปรับปรง

๑. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการ หรือมีแต่ 
ไม่เป็นไปตามแผน

๒.การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างบาง 
รายการเป็นงานท่ีต้องกระทำเร่งด่วน 
ส่งผลให้เกิดความเล่ียงท่ีเกิดข้อผิดพลาด 

ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้

๓.การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างส่วนมาก 
ใข้วิธีตกลงราคาทำให้การประหยัดงบ 
ประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

i

๑.ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ให้แต่ละกลุ่มงานปฏิบัติ 
ตาม‘บนตอนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจ้างท่ีกำหนดไว้

๒.งานพัสดุจัดทำข้ันตอนและจัดส่งให้ผู้บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการ 
ทำงานและทราบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ 
ละวิธี

๓.เม่ืองานพัสดุเข้ารับการ13กอบรมจากหน่วยงาบ 
ท่ีจัดอบรมการจัดซ้ือจัดจ้างเข่น การจัดอบรมเก่ียว 
กับการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัลดุ อยากให้ผู้บริหารได้ 
เข้าร่วมประขุมด้วยเพ่ือรับทราบและเข้าใจใน 
กระบวนการ วิธีการดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๔.ควรจัดอบรมโดยเชิญผู้มีความรู้ ผู้ท่ีเก่ียว'ข้อง 
กับระเบียบพัสดุๆมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๕.มีการต่อรองราคา ก่อนทำสัญญาหริอบันทึก 

ตกลงซ้ือหรือจ้างเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ

๑.ดำเนินการประขุมเตรียมความพร้อม 
ในการจัดหาพัลดุประจำปี 
๒.กำหนดให้หน่วยงานจัดทำข้ันตอน 
การและระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบลงทุน งบดำเนินงานของหน่วยงาน 
ทุกโครงการ
๓.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
จัดซ้ือจัดจ้างในงบลงทุน งบดำเนินงาน 
ทุกสัปดาห์
๔.ประขุมรายงานผลความก้าวหน้าใน 
การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน งบดำเนินงาน 
ของหน่วยงานทุกเดือน 
๔.ควรจัดส่งเจ้าหน้าทึท่ีเก่ียวข้องได้รับ 
การแกอบรมและนำความรู้มาปฏิบัติ 
งานให้เกิดความถูกต้อง 
๖.ควรให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมเพ่ือจะไต้ 
ทราบเก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๗.ต่อรองราคาก่อนทำสัญญาหรือบันทึก 
ตกลงซ้ือหรือจ้างมีการลดราคาทำให้ 
ประหยัดงบประมาณ

จึงเรียนมาเพอโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือให้สาธารพชนrtfทราบ ทางเว็บไ*ชด'ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

ZIZZ
( นางณิศรา ทองโคตร )
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ความเห็นปลัด......... เพ่ือโปรดทราบ................................................

(ลงซ่ือ),

( นาย'<1รินทร์ บุญที )

ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

คำสั่งนายกเทศบาล..........ทราบ ดำเนินการเผยแพร่ทางเวปไซต์หน่วยงานต่อไป................................

(ลงข่ือ).........0 1 '  น..y j ..............

/ • นาย,ซาญซัย ศรีวิวัฒน์ 

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
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Main Menu

อบท. (เทกบาลถ0าบลนาคำ)

(/por08.jsp)
ข้อมูล อปท. (/orginfoDetail.jsp) 

fh  ข้อมูล ประชากรและชฺมซน (/population.jsp) 
i l l  วิสัยทํ'ศน์ (/vision.jsp)
P ยุทธศาสตร์ อปท. (/orgStrategic5s.jsp)
(/orgStrategic5.jsp)
H จัดทำแผน (/project5s.jsp)
(/project5.jsp)
PI บัญ!เค^ภัณฑิ (/por03.jsp?cmd=show)
PI อนม'ติแผน (/approvePlan5.jsp)
PI เปลี่ยนแปลงแผน (/changeProject5s.jsp)
แ  ขออนมัติงบประมาณ (/budget5s.jsp)
(/budget5.jsp)
PI รายงานการดำเนินโดรงการ (/operate5s.jsp)
(/operate5.jsp)
l i  eplan : รายงานแผน 5 ปี (/epIanReport.jsp)
^  elaas : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 31/05/2563 (/elaasReport.jsp? 
yy=2563&monthCode=5)

ระบบสารสนเทศเพํ่อการ•ทงแผนและประเรนผลของ อปท.

d i  เง ินอ ุดหน ุนเฉพาะก ิจ(งบกลาง)2563 (/bud/special61s.jsp?realStatus=3) NEW!
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 (/bud/special61s.jsp?realStatus=0) 

fK เงินอุดหนุนฬ่วไป พ.ค. 2563 (/bud/budGeneral.jsp?year=2563&month=5) 
f f i  (ว0\/1อ๑๙ เดือนมิ.ย. 2563 (/bud/budGeneralSpecial.jsp? 
year=2563&month=6&budld=4395)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลดำบลนาคา
[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

i รายงานการกำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563]

ชื่อโครงการดาม ชื่อรายการงบ งบดามข้อ ลงนาม เบิกจ่าย คงเหลือ
แผน ประมาณประจำปี บัญญัติ/ สัญญา

เทศบัญญัติ

qw ธศาสตร ์การพ ัฒ น าฤณ ภาพ ดน และส ังคม

e-plan.dla.go.th/operate5s.jsp 1/21



ระบบลารสนเทศเฟ้อการวางแผนและประเแนผลของ อปห.

1. โครงการจัด 2. โครงการจัด
กิจกรรมในวัน กิจกรรมในวัน
สำคัญของสถาบัน สำคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหา ชาติ พระมหา
กษัตริย์ (ส่วน กษัตริย์

ราชการ) แก่ไข

2. โดรงการจัด 3.โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน กิจกรรมเนื่องในวัน
ทัองทินไทย (ส่วน ท่องถิ่นไทยหรือวัน

ราชการ) I แก่ไข เทศบาล

3. โดรงการจิต 9.โครงการจิต
อาสาท่าดีด้วย อาสา ท่าดีด้วย

ห่'วใจ แก่ไข ฟ้เวใจ

4. อุดหนนอำเภอ 1 .อุดหนุนศูนย์
อุบลรัดนํ ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน
ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ
การ■ปวยเหสือ ประชาชนของ
ประชาชนของ องค์กรปกครอง
องด์กรของครอง ส่วนท่องถิ่น ระดับ
ส่วนท่องทิน (ส่วน อำเภอ

ราชการ) แก่ไข

5. โครงการอาหาร 
เสริม (นม) ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนา 
ดำ (ส่วนราชการ)

แก่ไข

6. โดรงการอาหาร 1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์ กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนา เทศบาลตำบลนา
ดำ (ส่วนราชการ) ดำ

แก้ไข

7. โครงการงานวัน 2.โครงการวันเด็ก
เด ็กแห่งชาติ(ส ่วน แห่งชาติ

ราชการ) แก้ไข

200,000.00 0.00 47,400.00

30,000.00 0.00 0.00

10,000.00 0.00 0.00

30,000.00 0.00 30,000.00

ยัง ไม ่
กำหนด

294,000.00 0.00 238,640.00

20 , 100.00 0.00 20 , 100.00

1 5 2 ,6 0 0 .0 0

30,000.00

10,000.00

0.00

55,360.00

0.00

;-plan.dla.go.th/operate5s.jsp 2/21



3/7/2563

8. โครงการส่ง 
เสริมเพื่อการศึกษา 
ต่อในระดับสูงขึ้น 
ไป (ส่วนราชการ)

แก้ไข

9. โครงการอบรม 
ให้ความรู้แก'ผู้ 
ปกครองของคูนช 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนา 
คำ (ส่วนราชการ)

แก้ไข

10. โครงการส่ง 
เสริมสนับสนฺนค่า 
จัดการเรียน การ 
สอนของศูนยํ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนา 
ค่า (ค่าจัดการเรียน 
การลอน)(ส่วน

ราชการ) แก้ไข

11. โครงการส่ง 
เสริมสนับสนนค่า 
ใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา 
สำหรับคูนย่พัฒนา 
เด็กเล ็กเทศบาล 
ตำบลนาค่า(ค ่า 
หนังสือ ค่าอุปกรณํ 
การเรียน ค่าเครื่อง 
แบบ ค่ากิกรรม 
พัฒนาผู้เรียน (ส่วน

ราชการ) แก้ไข

12. โครงการ 
อาหารเสริม (นม) 
สำหรับเด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ.เขต 4 
ขอนแก่น (ส่วน

ราชการ) แก้ไข

6.โครงการส่งเสริม 20,000.00 0.00 20,000.00
เพื่อการศึกษาต่อ 
ในระดับสูงขึ้นไป

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเรนผลของ อปท.

5.โครงการอบรม 5,000.00 0.00 0.00
ให้ความรู้แกผ่ ู้
ปกครองของศูนย์
พ ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนา
ค่า

3.โครงการส่งเสริม 102,000.00 0.00 88,400.00
สนับสนฺนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำาบลนา
ค่า (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

4.โครงการส่งเสริม 23,730.00 0.00 16,560.00
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ค่าหนังสือ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

ยัง ไม ่
กำหนด

0 .0 0

5,000.00

13,600.00

7,170.00

e-plan. dla. go. th/operate5s.jsp 3/21



13. โครงการ 
อาหารกลางวัน 
สำหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียบสังกัด
ลพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น(ส่วน

ราชการ) แก่ไข

14. โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้าตำบล 
นาดำ (ส่วน

ราชการ) แก่ไข

15. โครงการ 
ปองกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

16. โครงการ 
สนับสนุนภารกิจ 
ของเหล่ากาชาด 
จังหวัดขอนแก่น 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

17. โครงการดามพ 
ระราชดำริด้าน 
สาธารณสฺข

แก่ไข

18. โครงการช่วย 
เหลือเหลือ 
สวัสดิการและ 
สังคมสังเคราะห์ 
เด็กผู้ยากไร้หรีอฝ' 
ด้อยโอกาสชอง 
ศนย่พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนา 
คำ (ส่วนราชการ)

แก่ไข

1.อุดหนุนโรงเรียน 1,536,000.00 0.00 768,000.00
ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขํ่นพื้นฐาน
(สพฐ.) เขด 4
ขอนแก่น

ร!:บบสารสนเทศเฟัอการวางแผนแล!:ปร!:เปีนผลของ อปท.

1.โครงการสัตว์ 50,000.00 0.00 41,835.00
ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้า

2.โครงการป้องกัน 20,000.00 0.00 5,750.00
และควบคุมโรคไข้ 
เลอดออก

1.อุดหนุนโครงการ 50,000.00 0.00 0.00
สนับสนุนภารกิจ 
เหล่ากาชาด 
จังหวัดขอนแก่น

1.อุดหนุนโครงการ 520,000.00 0.00 0.00
ตามพระราชตำรี 
ด้านสาธารณสุข

1.โครงการช่วย 240,000.00 0.00 102,000.00
เหลือสวัสดิการ
และ
สังคมสงเคราะห์ 
เด็กผู้ยากไร้หรีอผู้ 
ด้อยโอกาสของ 
ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

768,000.00

8,165.00

14,250.00

50,000.00

520,000.00

138,000.00
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19. โครงการอยรม 
และศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ 
ผู้นำซมซนและ 
ประซาชน (ซมซน 
พัฒนา ๑ บ้านนา 
คำ หมู่ที่ ๑)

แก่ไ.ข

20. โครงการ 
ปองกันและแกไข 
ปัญหายาเสพคีดใน 
เขตพื้นที่ตำบลนา 
คำ (ส่วนราชการ)

แก่ๆ ,ข

21. โครงการจัด 
กิจกรรมประเพณี 
วันส่งกรานต' (ส่วน

ราชการ) แก้ไข

22. โครงการจัด 
กิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ เพื่อ 
สร้างความรู้จัก 
สามัคคีของ 
ประชาชนในชุมชน 
(ส่วนราชการ)

แก้ไข

23. โครงการส่ง 
เสริมจัดงาน 
ประเพณี!เญก้มข้าว 
ใหญ่อำเภอ
อุบลรัตน์ (ส่วน

ราชการ) แก้ไข

24. โครงการ 
แข่งขันกีฬา
เยาวขนตำบลนาคำ 
ด้านยาเสพคีด

แก้ไข

1.โครงการอบรม 0.00 0.00 0.00
และศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ 
คณะกรรมการ 
ชุมชน

ระบบสารสนเทศเพํ่อการวางแผนและประเรนผลของ อปท.

3.โครงการปองกัน 20,000.00 3,600.00 0.00
และแก้ไขปัญหายา 
เสพคีดในพื้นที่ 
ตำบลนาคำ

1.โครงการจัด 75,000.00 0.00 0.00
กิจกรรมประเพณี 
วันสงกรานตํ

2.โครงการจัด 150,000.00 0.00 150,000.00
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพื่อ
สร้างความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

1.อุดหบุน์โครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00
สนับสนุนการจัด
งานประเพณีบุญก้ม
ข้าวใหญ่ อำเภอ
อุบลรัตน์

1.โครงการแข่งขัน 10,000.00 0.00 10,000.00
กีฬาเยาวชนตำบล 
นาคำด้านยาเสพ 
คีต

0 .0 0

16,400.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00
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25. โครงการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 30,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00
สนับส'นนเบี้ยยังชีพ เอดส์ 
ผ ู้ต ิดเช ื้อเอดส์ 
(ส่วนราชการ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเปีนผลของ อปห.

แก่ๆ .ข

26. โครงการ 
สนับสนฺนเบี้ยยังชีพ 
ผู้พ ิการ(ส่วน

ราชการ) แก่ไข

27. โครงการ 
สนับสนฺนเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ (ส่วน

ราชการ) แก่ไข

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,852,800.00 0.00 1,248,800.00 604,000.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,761,200.00 0.00 5,555,400.00 3,205,800.00

28. โครงการ 
สนับสนฺนกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 
ในระดับฬองกิน 
หรีอเทศบาลตำบล 
นาคำ (ส่วน

ราชการ) แก่ไข

2. เงินสมทบ 
กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพในระดับ 
ท่องกินหรือพื้นที่ 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

200 ,000.00 0.00 140,647.50 59,352.50

น ุหธศาสดร'การพ ัฒ นาเม ืองและ'ช ุมชนให ้น ่าอย ู่

29. โครงการฝิกอย 
รมทบทวน 
อปพร.ในเขตพื้นที่ 
เทศบาลตำบลนา 
คำ (ส่วนราชการ)

แก่ไข

6.โครงการฝึก 
อบรมทบทวนอป 
พร.ในเขตพื้นที่ 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

0.00 0.00 0.00 0.00

30. โดรงการจัด 
กิจกรรมจัน 
อปพร.แห่งชาติ 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

1 .โครงการจัด 
กิจกรรมจัน 
อปพร.แห่งชาติ

20 ,000.00 0.00 0.00 20 ,000.00
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ระบบสารสบเทศเฟ้อการวางแผนและประ๙!นผลบอง อปท.

31. โครงการซ้อม 
แผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
หรือซ้อมแผนลด 
อุบัติเหด,ทางถนน 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

32. โดรงการฝึก 
อบรมทบทวนเพม 
เติมเพื่อสักยภาพกู้ 
ช่พ ก ู้ภ ัย (ส ่วน ’

ราชการ) แก่ไข

33. โครงการ 
พัฒนาระบบบริการ 
แพทย์ชุกเฉิน 
(ems) เทศบาล 
ตำบลนาคำ(ส่วน

ราชการ) แก่ไข

34. โครงการ
รณรงด'ลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ (7วัน 
อันตราย) (ส่วน

ราชการ) แก่ไข

35. โครงการ
รณรงด'ลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(7วัน อันตราย) 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

36. โครงการ 
ป้องกันและแก้ไช 
ปัญหายาเสพติด 
อำเภออุบลรัดนํ 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

e-plan.dla.go. th/operate5s.jsp

2. โครงการซ้อม 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
หริอ ซ้อมแผนลด
อ ุบ ัต เิหตุทางถนน

7.โครงการฝึก 0.00 0.00 0.00 0.00
อบรมทบทวนเพื่อ 
เพิ่มสักยภาพกู้ช่พ 
กู้ภัย

5.โครงการพัฒนา 150,000.00 0.00 97,600.00 52,400.00
ระบบบริการการ 
แพทย์ชุกเฉิน 
(EMS)

4.โครงการรณรงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ลดอุบ ัต ิเหตุทาง 
ถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์

3.โครงการรณรงคํ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
ลดอุบ ัต ิเหตุทาง 
ถนนช่วงเทศกาลปี 
ใหม่

2.อุดหนุนโครงการ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ฟืน'ศ่อำเภอ
อุบลริดน่
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y j l  I / ^ 3 Q O ระบบสารสนlทศฬ่อการวางแผนและประเปีนผลของ อปท.

37. โครงการ 1.อุดหบุนโครงการ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
ป๋องกันและแก่ ,ๆข ป๋องกันและแก่ไ,ข
ป๋ญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอบแก่น
(ส่วนราขการ)

แก'ไข

38. โครงการ 1.โครงการก่อสร้าง 105,700.00 0.00 105,700.00
ก่อสร้างถนน ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีดเสริมเหล็ก
จากศาลากลาง ภายในหมู่บ้าน
บ้านไปวัด (ชุมชัน บ้านนาคำ หมู่ท ี่ 1
พัฒนา ๑ บ้านนา
คำ หมู่ที ๑)

ถนน
0.00

แก่ๆ .ข

39. โครงการ 
ซ่อมแซมถนน

ยัง ไม่ 
กำหนด

ลูกรังเพื่อ 
การเกษตร สาย 
จากถนนใหญ่ไปภ 
พาน (ชุมชนพัฒนา 
๑ ปานนาคำ หม ู่ที่

๑) แก่ไข

40. โครงการ ยังไม่
ก่อสร้าง กำหนด
คอนกรีดเสรีมเหล็ก
สายหลังโรงเรียน
(ชุมชนพัฒนา ๑
บ้านนาคำ หมู่ท ี่ ๑)

คอนกรีดเสริมเหล็ก 
เส้นหน้าวัดโนนรา 
ศรี (ชุมชนรับอรฺณ 
ศรีชม'ร่น บ้านโนน 
ราศรี หมู่ที่ ๒)

แก่ๆข

แก่ๆข

41. โครงการ 
ก่อสร้างถนน

ยัง ไม่ 
กำหนด
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42. โครงการ
ฟอมแซมถนนดิน 
ลุกรังเพื่อ
การเกษตร สายหมู่ 
2 ถึงนา นายจรญ 
ปียหัส (ซมชนรับ 
อรุณศรีซมปีน บ้าน 
โนนราศรี หมู่'ที่ ๒)

แก่ไข

43. โครงการ 
ซ่อมแซมถนน’
ลุกรังเพื่อ
การเกษตร จาก 
บ้านกุดกระหนวน 
แยกไปวัดป่าเทพ 
นิมิด (ซมชน 
รุ่งอรฺณ บ้านกุด 
กระหนวน หมู่ท ี่ เท)

แก่ไข

44. โครงการ 
ซ่อมแซมถนนดิน 
ลุกรังบ้านกุด 
กระหนวน หมู่ท ี่ 3 
ถึง บ้านหัวยคำ 
น้อย หมู่ท ี่ 5
(ซมซนรุ่งอรฺณ บ้าน 
กุดกระหนวน หมู่ที่

ท) แก่ไข

45. โครงการ 
ซ่อมแซมถนน 
ลุกรังเพื่อ
การเกษตร จาก 
บ้านพ่อพล จันทร์ 
โสม ถึง นานางรุ่ง 
รัตน่ แสนบุตร 
(ซมซนตะวันลับฟ้า 
บ้านกุดกระหนวน

หมู่ท ี่ ท) แก'ไข

ยัง ไม ่
กำหนต

ระบบสารสนเทศเพ่อการาางแผนและประเรนผลของ อปห.

ยัง ไม ่
กำหนด

ยัง ไม่ 
กำหนด

ยัง ไม่ 
กำหนด
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3/7/2563 ระบบสารสนน ๆ ค1พอก า ,ร ว า ง แผ'น น ฬ t i n c i u u H M ย UVJ น น VI.

46. โครงการ 
ฟอมแซมถนน 
ลูกรัง จากหนองโน 
ถึง ถนนแยกบ้าน 
ขุนด่าน(ขุมซน 
ดะวันลับฟ้า บ้าน 
กุดกระหนวน หมู่ที่

ท) แก่ไข

ยัง ไม่ 
กำหนด

47. โครงการ 
ก่อสร้างถนน 
คอนกรีดเสริม’เหล็ก 
สายไปวัดปา 
สระแก้ว (ขุมชนฦ 
พานคำบ้านหนอง 
ไหล หมู่ท ี่ ๔)

แก่ไข

ยังไม  ่
กำหนด

48. โครงการ 
ซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเพื่อ 
การเกษตร หน้า 
บ้านนายวิฟ้ย แสน 
คำ ถึงนา นายบุญ 
หลอง วันทรํโสม 
(ขุมซนฦพานคำ 
บ้านหนองไหล หมู่

ที่ ๔) แก่ไข

ยัง ไม่ 
กำหนด

49. โครงการ 
ก่อสร้างถนน 
คอนกรีดเสริมเหล็ก 
สายจากหน้าวัด ถึง 
โรงเรียนเก่า 
(ขุมซนสามัคคี 
ร่วมใจบ้านสัมพันธ์

หมู่ท ี่ ๗) แก้ไข

3.โครงการก่อสร้าง 266,400.00
ถนน
คอนกรีดเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ท ี่ 
7

0.00 266,000.00 400.00
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3/7/2563 ระบบลารสนเทศเพิอการวางแผนและประเ*!นผลของ อปท.

50. โครงการ 
ซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเพื่อ 
การเกษตร เส้นไป 
หนองพันธ■ปาถึง 
บ้านดง(ชุมชน 
โพธิแก้วร่วมใจ 
พัฒนาบ้านเส้า หมู่

ที่ ๘) แก่ไข

ยัง ไม่ 
กำหนด

51. โครงการ.
ก่อสร้างถนน 
ดอนกรีดเสริมเหสืก 
สายจากสวนนาย 
เฉลียว ชาป่ญณา 
เร่อมถนนไปบ้าน 
โนนราศรี (ชุมชน 
รัดกลางบ้านหนอง 
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก้ไข

4.โครงการก่อสร้าง 
ถนน
คอนกรีดเสริมเหส์ก 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองขาม หมู่ 
ที่ 9

162,800.00 0.00 162,000.00

52. โครงการ 
ซ่อมแซมถนน๙น 
ลูกรัง หมู่ท ี่ 9 บ้าน 
หนองขาม ถึง 
บ้านนาคำ(ชุมชน 
วัดกลางบ้านหนอง 
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก้ไข

ยัง ไม่ 
กำหนด

53. โครงการ 
ซ่อมแซมถนนดิน 
ลูกรังเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท ี่ 9 
จากปอมยาม 
อปพร. ไปรอบหน 
องปีง (ชุมชน 
วัดกลางปานหนอง 
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก'ไข

ยังไม  ่
กำหนด

800.00
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3/7/2563 ระบบสารสนเทศเพอการวางแผนและประเปีนผลของ อปท.

54. โครงการ 
ฟอมแซมถนนดิน

ยัง ไม่ 
กำหนด

ลก!'ง บ้านหนอง 
ขามเชื่อมตำบล 
บ้านดง(ซมซน 
วัดกลางบ้านหนอง
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก่ไข

55. โครงการ ยังไม
ซ่อมแซมถนนดิน กำหนด
ลูกรัง บ้านหนอง
ขามสายสี่แยกสวน
นายสมจิต ดวงตา
ไท ้ เชื่อมต่อถนน
ตำบลบ้านดงและ
เชื่อมถนนไปหนอง
เม็ก (ซมซน
วัดกลางปานหนอง
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

ลูกรัง จากบ้านแม่ 
ทองอั้ว ถิง สาม 
แยกหนองปีง 
(ซมซนวัดกลาง 
บ้านหนองขาม หมู่

ที่ ๙) แก่ไข

57. โครงการ ยังไม่
ซ่อมแซมถนน กำหนด
ดอนกรีดเสริมเหส์ก
จากหน้าบ้านนาง
พนมวัลย์ ถึง สาม
แยกนายอาคม หิน
ดำ(ชุมซนสองบ้าน
หนองขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก่ไข

56. โครงการ 
ซอมแซมถนนดิน

ยัง ไม ่
กำหนด

แก่ไข

e-plan.dla.go.th/operate5s.jsp 12/21



3/7/2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเรนผลของ อปท.

58. โครงการ 
ฟอมแซมถนนดิน 
ลูกรัง จากบ้านนาง 
พวงเพชร ถึง ป่าช้า 
(ชุมชนปัจฉิม 
ร่วมใจบ้านหนอง 
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก่ไข

ยังไม ่ 
กำหนด

59. โครงการ 
ก่อสร่างถนน 1 
คอนกรีดเสริมเหล็ก 
จากถนน 5033 ถึง 
หน้าบ้านพ่ออุ่นใจ 
(ชุมชนปัจฉิม 
ร่วมใจบ้านหนอง 
ขาม หมู่ท ี่ ๙)

แก่ไข

ยัง ไม ่
กำหนด

60. โครงการ 
ซ่อมแซมถนนดิน 
ลูกรังเพื่อ 
การเกษตร จากที่ 
เกษตรถึงหนอง 
แวง (ชมชนหนอง 
พกศรีวิลัยบ้าน 
หนองแวง หม ูท่ี่

๑0) แก่ไข

7.โครงการ 
ซ่อมแซมถนนดิน 
ลูกรังเพื่อ 
การเกษตรจาก 
พื้นที่เกษตรถึงบ้าน 
หนองแวง หมู่ท ี่ 10

192,500.00 0.00 192,500.00

61. โครงการ 
ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองพุกเชื่อม 
ต่อศาลากลางบ้าน 
(ชุมชนหนองพุกศรี 
วิลัยบ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐)

แก่ไข

5.โครงการก่อสร้าง 
ถนน
คอนกรีดเสรีมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ 
ท่ี 10

116,200.00 0.00 116,000.00

0.00

200.00
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3/7/2563 ระบบสารสนเทศเพอการวางแผนและประเ!]นผลของ อปท.

62. โครงการ 
ช่อมแซมถนนดิน

ยัง ไม่ 
กำหนด

ลูกรัง จากหน้าบ้าน 
นายจรูญ ช่ยฟัส ถึง 
ทางเ,ฮ่อมบ้านโนน 
ราศรี (ชุมชนหนอง 
พกศรีรลัยบ้าน 
หนองแวง หมูท่ี่

๑0) แก่ไ.ข

63. โครงการ 1 ยังไม ่
ซ่อมแซมถนนดน กำหนด
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากไร่
นางคำ แสนแก้ว
ถึง หนองเม็ก
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาบ้านหนอง
แวง หมู่ท ี่ ๑๐)

ลูกรัง จากสามแยก 
พ่อบฺญเลี๋ยง แก่ 
นบุดดา ถึง บ้านพ่อ 
คำคณ อรัญมาลา 
(ชุมชนรุ่งอรฺณบ้าน 
หนองแวง หม ู่ที่

๑0) แก่ไข

65. โครงการ ยังไม ่
ซ่อมแซมถนนดิน กำหนด
ลูกรัง จากนา นายว
รจิตร ศรีคลัง ถึง
นานายบฺญมี เสน
ใส (ชุมชนรุ่งอ^ณ
บ้านหนองแวง หมู่

ที่ ๑0 ) แก่ไข

แก่ไข

64. โครงการ 
ซ่อมแซมถนนดิน

ยัง ไม ่
กำหนด
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3/7/2563 ระบบสารสนเทตเพิอการวางแผนและประน่ทเผลนทง อปท.

66. โครงการ ยัง ไม่
ก่อสร้างถนนดิน กำหนด
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร ซอย
อุดมสุขจากบ้าน
นายอุดม ดอนนาง
พา(ชุมชนค้มโนน
สวรรค์บ้าน
ทานตะวัน หม ู่ที่

๑๑) แก่ไข

67. โครงการ ’ โครงการ
ก่อสร้างถนน ท ี่ดาเนิน
ดอนกรีดเสริมเหล็ก การโดย
และลาดยางจาก ส่ี ไม่ใช้งบ
แยกพ่อสมควร ประมาณ
ช่องวารีน ถีงแยก
บ้านหนองไหล
(ชุมชนนาดำน้อย
บ้านนาดำน้อย หมู่

ที่ ๑๒) แก่ไข

68. โครงการ ยัง ไม่
ซ่อมแซมถนนดิน กำหนด
ลูกรังจากบ้านพ่อ
ดำพวน ภูมิชูชุด ถึง
หนองแวง (ชุมชน
หนองแวงแสง
สว่างบ้านหนอง
แวงใหม่ หมู่ท ี่ ๑๓)

แก่ไข

69. โครงการ 6.โครงการก่อสร้าง 82,900.00 0.00 82,900.00
ก่อสร้างถนน ถนน
คอนกรีดเสริมเหล็ก คอนกรีดเสริมเหล็ก
จากเส้นถนน 5033 ภายในหมู่บ้าน
ถีง ดลาดนัดชุมชน บ้านหนองแวงใหม่
(ชุมชนหนองแวง หมู่ท ี่ 13
แสงสว่างบ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่

. ท ี่ ๑ ฑ ) แก่ไข

0.00
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j / r rz  ชชช ระบบสารสนIV!คเพa rm วางแ ผ น แผะบวทม น Hผยนง นบVI.

70. โครงการ 
'ฟอมแซมถนน 
ลูกรังเพื่อ 
การเกษตร จาก 
ถนน 5033 ถึง 
หนองหญ้าปล้อง 
(ชุมชนวัด 
สว่างอารมณํบ้าน 
หนองแวงใหม่ หมู่

ที่ ๑๓) แก่ไข

ยัง ไม 
กำหนด

71. โครงการขยาย 
เขดไฟฟ้าแรงดร 
รอบหนองขาม 
บ้านหนองขาม หมู่

ที่ 9 แก่ไข

ยัง ไม ่
กำหนด

72. โครงการ 
ก่อสร้างถนน 
คอนกรีดเสริมเหล็ก 
ในหมู่บ้าน หมู่บ้าน 
9 ดํมใหม่แสนสุข

แก่ไข

ย ังไม ่ 
กำหนด

น ฺหธศาฝ ีดรการบร ิหารจ ัดการทร ัพ ยากรธรรมซ าด ๊และส ์งนวดล ้อมเพ อการพ ัฒ นาอย ่างม ั่งย ่น

73. โครงการ 
บริหารจัดการขยะ 
พื้นที่ตำบลนาดำ 
(ส่วนราชการ)

แก่ไข

1 .โครงการบริหาร 
จัดการขยะพื้นที่ 
ตำบลนาดำ

50,000.00 0.00 25,699.02 24,300.98

74. โครงการ 
อนุรักษํพันอุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ สมเด็จ 
พระเทพราชสุดาฯ 
(ชุมชนหนองแวง 
แสงสว่างบ้าน 
หนองแวงใหม่ หมู่

ที่ ๑๓) แก่ไข

1 .โครงการอนุรักษ่ 
พันอุกรรมพืชอัน 
เนื่องจากพระ 
ราชดำริสมเด็จพระ 
กนิษฐา!)ราช เจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา มหา 
วชิราลงกรณวร 
ราชภักดี สิริกิจกา 
ริณีพืรยพัฒน รัฐ 
สิมาคุณากรปียชาดี 
สยามบรมราชก.มาริ

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
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ช/ /72563 ระบบลารสนเทศเพ ิอการวางแผนและประเปีนผลของ อปท.

75. โครงการรักษ์ 2.โครงการรักษ์นา
น้ํา รักษ์ป่า รักแผ่น รักป่า รักแผ่นดิน 
ดิน (ส่วนราชการ)

แก่ๆ ,ข

20,000.00 0.00 0.00  20 , 000.00

qvi ธศาสตร ์การบร ิหารจ ัดการองด ์กรดามหล ักธรรมาภ ิบาล

20 , 000.0076. โครงการคุนยํ 
ช่วยเหลือทางกฎ

หมาย แก่ไข

4.โครงการ{•รนย' 
ช่วยเหลือทาง 
กฎหมาย

0.00 0.00  20 , 000.00

77. โครงการ 
สนับสนฺนการเลือก 
ตั๋งระดับตำงๆ

แก่ไข

78. โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ส่าหรับบุคลากร 
เทศบาลด่าบลนา

คำ แก่ไข

6.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการเลือก 
ดังผู้บริหารและ 
สมาช่กสภา 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

7.โครงการอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับบุคลากร 
ของเทศบาลตำบล 
นาคำ

820,000.00 0.00 0.00 820,000.00

26,522.00 0.00 0.00 26,522.00

79. โครงการ 
พัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน

แก่ไข

8.โครงการพัฒนา 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน

48,300.00 0.00 0.00 48,300.00

80. โครงการจ้าง 
เหมาบริการตาม 
ภารกิจของ 
เทศบาลตำบลนา

คำ แก้ไข

81. โครงการต่อ 
อายฺโดเมนชื่อเ1ป 
ไชตํและบริการเว็ป 
โฮลดิ้ง เทศบาล 
ตำบลนาค่า ตำบล 
นาค่า อำเภอ 
อุบลรัตน์ จังหจัด

ขอนแก่น แก้ไข

6.คำจ้างเหมา 
บริการรักษาความ 
สะอาดอาคาร 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลนาคำห้อง 
ประชุมพร้อมทั้ง 
ห ้อง‘นาทั้งหมด

5.โครงการต่ออายฺ 
โดเมนชื่อทปไซด์ 
และบริการพื้นที่ 
เ1บโฮสติ้ง 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

320,400.00 0.00 209,361.00 111,039.00

20 ,000.00 0.00 0.00 20 ,000.00
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82. โครงการจัดท่า 
แผนพัฒนาท่องทิน 
ของเทศบาลตำบล

นาคำ แก้ไข

83. โครงการ
ดีดดามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท่อง 
ทินของเทศบาล 
ตำบลนาคำ

แก้ไข

84. โครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี 
และทะเบียน

ทรัพ ย'สิน แก้ไข

85. โครงการจ้าง 
เหมาบริการดาม 
ภารกิจของ 
เทศบาลตำบลนา

คำ แก้ไข

86. โครงการจ้าง 
เหมาบริการการ 
ศึกษาระบบ 
สารสนเทศ การ 
ศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมและการ 
ท่องเที่ยวของ 
เทศบาลตำบลนา

คำ แก้ไข

8 7 .โครงการจ้าง 
เหมาบริการรักษา 
ความสะอาดอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เทศบาลตำบลนา

คำ แก้ไข

1.โครงการจัดทา/ 50,000.00 0.00 1,975.00 48,025.00
แก่ไข/เพิ่มเดิม/
เปลี่ยนแปลงแผน 
พัฒนาท่องทิน 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

2.โครงการติดตาม 20,000.00 0.00 3,129.00 16,871.00
และประเมินผล
แผนพัฒนาท่องทิน 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

2.โครงการปรับปรุง 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
แผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน

3.จ้างเหมาบริการ 320,400.00 0.00 195,200.00 125,200.00
งานจัดการด้านการ
เงินการคลังของ
เทศบาลตำบลนา
คำ

3.จ้างเหมาบริการ 106,800.00 0.00 71,200.00 35,600.00
งานการศึกษาระบบ
สารสนเทศการ
ศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
ท่องเท ี่ยว ของ
เทศบาลตำบลนา
คำ

1. จ้างเหมาบริการ 158,400.00 0.00 105,600.00 52,800.00
งานรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์
พ ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนา
คำ
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3/7/2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเปีนผลทอง อปท

88. โครงการจ้าง 
เหมาบริการเพื่อ 
ปฏิบัติงานเสริม 
ทักษะความรทาง 
วิทยาคาสตริ
ส่าหรับเด็กนักเรียน 
ศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลนา

คำ แก,ไข

89. โครงการจ้าง 
เหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย 
สถานที่ราชการ 
และทรัพย่ฝ็นอื่นๆ 
(อาคารสำนักงาน 
เทศบาลตำบลนา

คำ) แก'ไข

90. โครงการจ้าง 
เหมาบริการรักษา 
ความสะอาดอาคาร 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลนาคำห้อง 
ประชุมพร้อมทัง 
ห้องนํ้าทั้งหมด

แก่ไข

91. โครงการเหมา 
บริการดูแลรักษา 
ตํนไม้ สนามหญ้า 
ดัดกิ่งไม้ ดัดหญ้า 
ภายในบริเวณ 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลนาคำและ 
บริเวณหน้า 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลนาคำ

แก่ไข

e-plan. dla. go. th/operate5s.jsp

2.จ้างเหมาบริการ 106,800.00 0.00 71,200.00 35,600.00
เพื่อปฏิบัติงานเสริม
ทักษะความร้ทาง
วิทยาศาสตร์
ส่าหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนา
คำ

5. ค่าจ้างเหมา 108,000.00 0.00 72,000.00 36,000.00
บริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการและทรัพย์
ฝ็นอื่นๆ

6.ค่าจ้างเหมา 320,400.00 0.00 209,361.00 111,039.00
บริการรักษาความ
สะอาดอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาค่าห้อง
ประชุมพร้อมทั้ง
ห ้องนํ้าท ั้งหมด

7. ค่าจ้างเหมา 396,000.00 0.00 264,000.00 132,000.00
บริการดูแลรักษา
ด้นไม้ สนามหญ้า
ด ัดกิ่งไม้ ดัดหญ้า
ภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาค่าและ
ถนนหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลนา
คำ
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92. โครงการจ้าง 
เหมาบริการขับ 
รถยนด่ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน 
ขง 6100 ขอนแก่น

แก่ไข

93. โครงการจ้าง 
เหมาบริการขับ 
รถยนด่ส่วนกลาง 
รถตู้ หมายเลข 
ทะเบียน นข 8284

ขอนแก่น แก่ไข

94. โครงการจ้าง 
เหมาบริการขับรถ 
บรรทุกนาเพื่อ
ป๋องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและ 
บริการประขาชนใน 
เขดเทศบาลตำบล 
นาค่า หมายเลข 
ทะเบียน ผจ 7489

ขอนแก่น แก่ไข

95. โครงการจ้าง 
เหมาบริการเพื่อ 
ช่วยเหลิอการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของ 
พนักงานขับรถ 
บรรทุกนา 
(พนักงานดับเพลิง) 
หมายเลขทะเบียน 
ผจ 7489 ขอนแก่น

แก้ไข

96. โครงการจ้าง 
เหมาบริการขับรถภู่ 
ช่พ หมายเลข 
ทะเบียน ขง 6142

ขอนแก่น แก่ไข

ระบบรารลนเทศเพอการวางแผนและประเปีนผลของ อปท.

8. ด่าจ้างเหมา 108,000.00 0.00 72,000.00
บริการ งาบบริการ
ขับรถยนด่ส่วน
กลาง หมายเลข
ทะเบียน ขง 6100
ขอนแก่น

9. ค่าจ้างเหมา 108,000.00 0.00 72,000.00
บริการขับรถยนต์ 
ส่วนกลาง (รถตู้)
หมายเลขทะเบียน 
นข 8284 ขอนแก่น

1. จ้างเหมาบริการ 216,000.00 0.00 144,000.00
ขับรถบรรทุกนา
เพื่อป ๋องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และบริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนา
ด่า

2.จ้างเหมาบริการ 180,000.00 0.00 117,614.00
เพื่อช่วยเหลอการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานขับรถ
บรรทุกป้า
(พนักงานดับเพลิง)

3. จ้างเหมาบริการ 216,000.00 0.00 144,000.00
บริการขับรถภู่?เพ

36,000.00

36,000.00

72,000.00

62,386.00

72,000.00
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97. โครงการจ้าง 
เหมาบริการงาน 
บริการขับรถ 
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ 
บริการประชาชน 
หมายเลขทะเบียน 
THAILAND 45 
84-9977 ขอนแก่น

แก่ไข

98. โครงการจ้าง 
เหมาบริการติดตั้ง 
ระบบไฟฟ้า 
สาธารณะและซ่อม 
บ่ารฺงรักษาไฟฟ้า 
สาธารณะเพื่อ 
บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ตำบลนา

ตำ แก้ไข

99. โครงการจ้าง 
เหมาบริการงาน 
บริการบันทึกข้อมูล 
สถิติ กองช่าง

แก้ไข

1 .จ้างเหมาบริการ 
งานบริการขับรถ 
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ 
บริการประชาชน

108,000.00 0.00 72,000.00 36,000.00

2.จ้างเหมาบริการ 
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สาธารณะและซ่อม 
บำรุงรักษาไฟฟ้า 
สาธารณะ

2.จ้างเหมาบริการ 
บันทึกข้อมูล สถิติ 
กองช่าง

158,400.00 0.00 105,600.00 52,800.00

79,200.00 0.00 52,800.00 26,400.00

100.โครงการจ้าง 
เหมาบริการงาน 
บริการดกแต่งและ 
ติ'ดกิ่งไม่ ติดหญ้า 
ริมทางและริมถนน 
ภายในชุมชน 
ภายในเขต 
เทศบาลตำบลนา

3.จ้างเหมาบริการ 
งานบริการดกแต่ง 
และดัดกิ่งไม่ ดัด 
หญ้าริมทางและริม 
ถนนภายในเขต 
เทศบาลตำบลนา 
คำ

79,200.00 0.00 50,700.00 28,500.00

คำ แก้ไข
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