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  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

------------------------------------------- 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  มาเพ่ือให้ประชาชนๆได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล   ท่า
ก้อน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
“มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาเป็นเลิศ” 

       ข.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
1. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข 
6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
10. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                
                              ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     (1)  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
  (2)  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

(3)  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก  คนชรา คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน 

(4)  การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
(5)  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
(6)  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน 
(7)  การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาการประกอบอาชีพ 
(8)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

        ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
            (1)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (2)  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(3)  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

                     (1)  การส่งเสริมให้ชุมชนสมารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                     (2)  การพัฒนาจัดระบบการศกึษาให้ทั่วถึง 
  (3)  การพัฒนาส่งเสริมสนับสุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
  (4)  การส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์    
 ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ 
   บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (1)  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (2)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                       (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษ

ต่างๆอย่างถูกสุขลักษณะ 
    (4)  การส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
           และความม่ันคง 
(1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารรูปโภค                                      

และสาธารณูปการ 
 (2)  การป้องกันรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3)  การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
  (4)  การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต  คอรัปชั่น 
  (5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย 

    (6)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ   
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
1 โครงการฝึกอบรมดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
20,000 เทศบาล 

ตำบลพรรณา
นิคม 

0 20,000 0.00 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
สตรี 

10,000 หอประชุม
เทศบาล 
ตำบลพรรณา
นิคม  

0 10,000 0.00 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

235,000 หอประชุม
เทศบาล 
ตำบลพรรณา
นิคม 

233,270 1,730 99.26 

4 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ              

20,000 หอประชุม
เทศบาล                
ตำบลพรรณา
นิคม 

0  20,000 0 

5 โครงการหน้าบ้านสวย หลัง
บ้านสวน 

50,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0  50,000 0 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 80,000 เทศบาล 

ตำบลพรรณา
นิคม 

0 80,000 0.00 

2 ใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาล 

5,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณา

นิคม 

0 5,000 0.00 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 
 

40,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

 0 40,000 0 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 
โครงการจัดงาน 
วันวิสาขบูชา 

5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0 

2 
โครงการสร้างภูมิธรรมในใจ 
ให้เติบใหญ่เป็นคนดี 

25,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 25,000 0 

3 
อุดหนุนงานประเพณี
บวงสรวงศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ 

15,000 ม.6 บ้านโคก
สุวรรณ 

15,000 0 100.00 

4 
อุดหนุนงานประเพณี
บวงสรวงศาลเจ้าปู่หอถลา 

15,000 ม.10 บ้านน้อย
โนนจำนงค ์

15,000 0 100.00 

5 
อุดหนุนงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

30,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 30,000 0 

6 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

30,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 30,000 0 

7 
โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

20,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

17,160 2,840 85.80 

8 
โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

70,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 70,000 0 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
    3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การ
เบิกจ่าย

งบประมา
ณ(%) 

1 โครงการกิน กอด เล่า 5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

2 โครงการกิจกรรมวันแม่ 5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

 3 โครงการทัศนศึกษาพาสนุก 5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

 

0 5,000 0.00 

4 โครงการธรรมศึกษาพาสุขใจ 3,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 3,000 0.00 

5 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค 5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การ
เบิกจ่าย

งบประมา
ณ(%) 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

8 โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่น 3,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 3,000 0.00 

9 โครงการสื่อเพ่ือลูกรัก 5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

10 โครงการแหล่งเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

11 โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์
โครงเหล็ก 

156,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

156,000 0 100.00 

12 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

111,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

111,000 0 100.00 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน

เด็กแห่งชาติ 
60,000 เทศบาลตำบล

พรรณานิคม 
59,965 35 99.94 

2 โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ ศพด. 

7,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 7,000 0.00 

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

50,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 50,000 0.00 

4 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

20,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 20,000 0.00 

แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์ควบคุม

ไข้เลือดออก 
50,000 ม.2 ,ม.6 ,ม.10 0 50,000 0.00 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 ม.2 ,ม.6 ,ม.10 0 20,000 0.00 

3 โครงการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

20,000 ม.2 ,ม.6 ,ม.10 0 20,000 0.00 

4 โครงการอาหารปลอดภัย 30,000 ม.2 ,ม.6 ,ม.10 0 30,000 0.00 
5 โครงการดำเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราดำริ
ด้านสาธารณสุข 

160,000 ม.2 ,ม.6 ,ม.10 160,000 0 100.00 
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  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การ
เบิกจ่าย

งบประมา
ณ(%) 

แผนงานงบกลาง 
1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
200,000 เทศบาลตำบล

พรรณานิคม 
102,148 97,852 48.93 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,177,60
0 

เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

871,000 2,303,60
0 

27.41 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 844,800 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

238,400 606,400 28.22 

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

3,000 9,000 25.00 

5 สำรองจ่าย 159,060 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

159,060 - 100 

6 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลพรรณานิคม 

60,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

55,462 4,538 92.44 

7 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

30,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

7,963 22,037 73.46 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

10,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

20,000 20,000 100 

9 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 44,750 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

39,750 5,000 
 

88.82 

10 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 417,500 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

399,130 72,370 95.60 

11 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กทบ.) 

400,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

301,007 98,993 75.25 

12 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบำนาญ 

25,000 
 

เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

7,500 175,000 30.00 
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  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
1 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูก

ป่า จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ 
5,000 ม.2 ,ม.6,ม.10 0 5,000 0.00 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

0 5,000 0.00 

 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมั่นคง 
    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
1 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  
2,000 เทศบาล 

ตำบลพรรณานิคม 
0 2,000 0 

2 ค่าเช่าบ้าน 72,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 36,000 36,000 50.00 

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

13,050 36,950 26.10 

4 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

300,000 
เทศบาล 

ตำบลพรรณานิคม 141,029 158,971 47.09 

5 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

25,000 
เทศบาล 

ตำบลพรรณานิคม 2,000 23,000 8.00 

6 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

 
เทศบาล 

ตำบลพรรณานิคม 
 5,000 0.00 

7 
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี รัฐพิธี
และวันสำคัญต่างๆ 

30,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

2,000 28,000 6.66 

8 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

200,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

171,548 28,452 85.77 

9 

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ทต.พรรณา
นิคม 

250,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

194,920 55,080 77.97 

10 
 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาฯ 

115,600 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

114,250 1,350 98.83 
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  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 

11 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

150,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

19,410 99,970 33.35 

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

22,460 27,540 44.92 

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  500,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

148,516 351,484 29.70 

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

0 10,000 0 

15 วัสดุการเกษตร 10,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 
 

10,000 0 10,000 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 
 

ลำดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

300,000 
 

 

เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

42,200 257,800 14.07 

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

334,200 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

80,000 254200 23.94 

3  วัสดุสำนักงาน 300,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

34,230 265,770 11.41 

4 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

10,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

8,250 1,750 82.50 

5 ค่าเช่าตลาด 39,900 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

39,900 0 100.00 

6 ค่าเช่าบ้าน 84,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

42,000 42,000 50.00 

7 เงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

5,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

400 4,600 8.00 

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

 

20,300 129,700 13.53 
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  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ลำดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ ดำเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

(%) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

68,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม  

23,200 44,700 34.12 

2 วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,800 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม  

50,800 0 100.00 

3 ค่าใช้จ่ายการจัดงานวัน 
อปพร. 

50,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม  

12,000 38,000 24.00 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

5,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

  

- 5,000 0.00 

7 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,000 เทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

  

0 100,000 0.00 

    
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ดำเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ    

(%) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

0 300,000 0.00 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎหมายเพ่ือ
ประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ตำบลพรรณานิคม 

0 20,000 0.00 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.   
1740,000   ภายในเขตเทศบาล 0 1740,000 0.00 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู 

758,000 บ้านน้อยโนน
จำนงค์  หมู่ที่  2 

0 758,000 0.00 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน
พินิจวิถี 

657,000 บ้านพรรณา หมู่ที่  
10 

0 657,000 0.00 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน
รัฐพัฒนา 2 

591,000 บ้านพรรณา  หมู่ที่ 
2 

0 591,000 0.00 
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  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ    

(%) 
5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน
สงวนสิทธิ ์

401,000 บ้านพรรณา  หมู่ที่  
2 

0 401,000 0.00 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ข้างวัดสุทธิมงคล 

357,000   บ้านโคกสุวรรณ  
หมู่ที่  6                                             

0 357,000 0.00 

 
 

  ผลการดำเนินงาน  เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563  
รอบ 6 เดือนแรก ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียงแต่เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid—19)     
จึงทำให้โครงการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ สำหนับโครงการที่ได้ดำเนินการมีดังนี้ 
 
 1.  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเด็กและเยาวชน  ประจำปี  2562   
      (การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง) 
 

 หลักการและเหตุผล  
            การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญนั้น  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทุก ๆ  ด้าน  เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์มีความเข้มแข็ง  สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา  
สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  นันทนาการเป็นกระบวนการในการพัฒนาประสบการณ์หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคมโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ดนตรี  เป็นสื่อในช่วงเวลาว่าง  โดยที่บุคคลเข้าร่วม
ด้วยความสมัครใจ  การขับร้องเพลงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในด้านนี้ได้มีเวทีในการแสดงออกและก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็น
นักร้องอาชีพ  
  

   เทศบาลตำบลพรรณานิคม  ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือเด็กและเยาวชน ประจำปี  2562  (การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง) ขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
 3.1   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 3.2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสมของตนนำไปสู่
การพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ  พร้อมทั้ งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
สถานศึกษา 
 3.4 เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 



11 
 

  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดอืน(ต.ค.๖๒ - มคี.๖๓) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

 

       

     
 
 
2. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 
 หลักการและเหตุผล 
  วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย  มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน เชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงถือกำเนิดขึ้นมาควบคู่กับพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมไทยและมีการสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาม  ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ 
“กระทง”  จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียนและนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่
เหรียญกษาปณ์ลวไปในกระทง และนำไปลอยในสายน้ำ ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เป็นการให้ความ
เคารพบูชาและขอบคุณแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษท่ี
ตนได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่แม่น้ำ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการแสดงความสำนึก
บุญคุณของแม่น้ำ ที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน อิกท้ังขออภัยพระแม่คงคงท่ีทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ไม่สะอาด 
  เทศบาลตำบลพรรณานิคม  เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  เทศบาลตำบลพรรณานิคมร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
โดยจัดเตรียมท่าน้ำสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ลอยกระทงที่ปลอดภัย  พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของชาวไทย  รณรงค์ประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยแต่โบราณและปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำ 
  2. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่งานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง หยวกกล้วย หรือวัสดุ
พ้ืนบ้านต่างๆ ในท้องถิ่น 
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  3. เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชน เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
  4. เพื่อให้ประชาชนมีท่าน้ำสำหรับลอยกระทงที่ปลอดภัย 
  5. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ 
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3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563  
หลักการและเหตุผล 

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 
และมั่นคง เด็ก เยาวชน ทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว ชุมชน และรัฐ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆ เหล่านั้น 
ได้รับ การศึกษา  เด็กทุกคนควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   เพราะเด็ก เยาวชน คือ ผู้นำของประเทศในอนาคต  ผู้นำของประเทศชาติ
ที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา   มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม  ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน  จึงได้จัดทำกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ดี  สิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ต้องฝึกฝนให้กับเด็ก เยาชวชน  เทศบาลตำบลพรรณานิคม  จึงจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”  
ประจำปี 2563 ขึ้นในเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม       
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก  

 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี   
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรักและพัฒนาตนเอง 
 5. เพื่อส่งเสริมเด็กรู้รัก สามัคคี 
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4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลพรรณานิคม  
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้
มีอาสาสมัครในพ้ืนที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง 
การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อม
ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่ง
การ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและ
ปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ  จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลพรรณานิคม ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  
                 2.4 เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ 
ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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ทั้งนี ้หากประชาชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น

ประสงค์ท่ีจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม  สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลพรรณานิคม  เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 20  เมษายน   พ.ศ. 2563   
 

                              
         (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
            นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
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