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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของ 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ต่อสภาเทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 ฉบับนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ. ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาล  

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผม ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่  5 มกราคม 2555 
และกระผมได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลพรรณานิคม ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลพรรณานิคม
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรรณานิคม นั้น  

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ จึงเป็นการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 แนะน ากิจกรรมที่มีความต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไปซึ่งทุกโครงการและกิจกรรม เป็น
โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้  โครงการที่ประสบความส าเร็จจะยังคงได้รับการสานต่อ และ
ในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชน โดยส่วนรวมได้รับประโยชน์   จะมี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป  

  กระผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพรรณานิคม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ่ีน้อง
ประชาชน ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งผลของความร่วมมือ ดังกล่าว น าไปสู่การ
พัฒนาที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน ผมจะมุ่งมั่น และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถต่อไป 

 

 
(นายธานีวัฒน์  โมราราษฏร์) 

นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารราชการ 
ของ นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลพรรณานิคม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

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

   กระผม นาย ธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 
ต าบลพรรณา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ได้มีการแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลพรรณานิคม ต่อสภาเทศบาลต าบลพรรณานิคม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ไปแล้วนั้น ซึ่ง
การก าหนดนโยบายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของเทศบาลพรรณานิคม โดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลพรรณานิคม มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ซึ่งหมายถึงการมีความรู้ มีสุขภาพดี มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสื บต่อกันมาและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานิคม ที่ก าหนดไว้ว่า  

“ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม น าการศึกษา พัฒนาเป็นเลิศ “ 

 บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการของเทศบาลต าบลพรรณานิคม มาครบ   
หนึ่งปีอีกครั้ง เพ่ือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) 
พ.ศ.2552 มาตรา48 ทศ วรรค 5 กระผมนายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม    ได้
บริหารงานเทศบาลต าบลพรรณานิคม. ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา จึงขอน าเรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลต าบลพรรณานิคม  

จากนโยบาย 6 ประการส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลพรรณา
นิคม เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารราชการในช่วงระยะเวลาที่ได้บริหารงานตามวาระ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือเป็นหลักโดยให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมคือ ‘ ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมปฏิบัติ’ เพ่ือให้เทศบาลต าบลพรรณานิคม น่าอยู่ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนกระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

กระผมได้จัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาสภาพสังคม โดยรวมของ
เทศบาลพรรณานิคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี กินดี. มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
******************************************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็ว  การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ประชาชนส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่รายได้ของประชาชนกลับมี
แนวโน้มในด้านตรงข้ามกัน  ซึ่งจ าเป็นที่ประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับกับสภาพทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพ่ิมรายได้แก่กลุ่ม
สมาชิก การหาช่องทางในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ  ตามปัจจัยที่ชุมชนมี
อยู่ตามแนวนวัตวิถีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา  ให้ความรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการดังกล่าว 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอ่ืน น าปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวนวัตวิถีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 
๒.วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  และประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
  2.  เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 
  3.  เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 
  5.  เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืน มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 
๓.เป้าหมาย 

๑.  คณะผู้บริหาร 
๒.  สมาชิกสภาเทศบาล     
๓.  พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง   
๔.  ก านันและผู้ใหญ่บ้าน     
๔.  ผู้น าชุมชน  คณะกรรมการชุมชน      
5.  ผู้สูงอายุ 
6.  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
7.  จิตอาสา 
8.  คณะกรรมการตลาด 
9.  ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

   รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐  คน 
 
 



 
๔. วิธีด าเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
 ๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรที่จะ

ไปศึกษาดูงาน 
 ๓. ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๔. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ

เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 
 

๕.  สถานที่ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑.การฝึ กอบรมทางด้ านวิ ชาการ    ณ  ห้ องประชุ ม เทศบาลต าบลพรรณานิคม                 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ในวันที่  12  ธันวาคม  2562 
 ๒. เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดเลย  ระหว่าง

วันที่ 13 – 14  ธันวาคม  2562 
๖.  งบประมาณ 
  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  จ านวน  237,300  (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)   (รายละเอียดแนบท้าย
โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
******************************************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม .ศ. 

2543  มาตรา  50  (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ซึ่งเทศบาลถือว่าเป็น
บทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี  เด็ก  เยาวชน  และครอบครัวของประชาชนในต าบล  
เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 

 ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและสังคมเช่นปัจจุบัน  ท าให้สตรี
ต้องปรับตัว  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง  ๆ  รวมทั้งแสวงหาความรู้และ
แนวคิดใหม่  ๆ  ให้กับตนเอง  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรี
ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา  ให้ความรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือพัฒนาผู้น าสตรีในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม  เพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีไทย  ให้มีบุคลิกภาพโด ดเด่น  น่าเชื่อถือ  สร้างการยอมรับ  สร้าง
ทัศนคติเอ้ือต่องานบริการ  ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆ  ใน
ชุมชน  ให้ประสบความส าเร็จ  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแก้ไขปัญหาสังคม  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี  ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
  2.  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี 
  3.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ทักษะ  และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของ
สตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
  4.  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง  ๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม  ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
  5.  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน  เพ่ือ
ขยายผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืน  ๆ  ต่อไป 
 

๓.เป้าหมาย 
  ผู้น าสตรี  กรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาลต าบลพรรณานิคม  และ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม  จ านวน  50  คน 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  2  กรกฏาคม  2563 
๔. วิธีด าเนินการ 

 1.  เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
          2. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เก่ียวข้องและกลุ่มเปูาหมาย       

3. จัดกิจกรรม  
              - บรรยายความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงาน  บทบาทหน้าที่และ
สิทธิของสตรี 

 - แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น 
   - การพัฒนาศักยภาพสตรีในการท างานจิตอาสา 



 - พัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตรี 
       4. สรุปผลการด าเนินงาน  

 

๕.  สถานที่ระยะเวลาด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

 

๖.  งบประมาณ 
  งบประมาณเทศบาลต าบลพรรณานิคม งบประมาณหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมกลุม่อาชีพเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ครั้งที่  2  (หลักสูตรการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) 

****************************** 
1. ชื่อโครงการ 
 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ครั้งที่  2  
(หลักสูตรการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  เริ่มเกิดข้ึนตั้งแต่ต้นปี 2020  

หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่
ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจ านวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การท างาน และ
การด าเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหา ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญความ
เสี่ยงถูกเลิกจ้าง         จ านวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติ
ท าให้ขาดรายได้ในการ     ด ารงชีพ/การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

 เทศบาลต าบลพรรณานิคม จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเทศบาลต าบลพรรณานิคม   
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่  2  (หลักสูตรการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง)  ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้
ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ
ครอบครัวได้  โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการปูองกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด  อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ 

 

 3. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
  3. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และเยาชน  และ
ประชาชนทั่วไป  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 
  4. เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการมีงานท า  การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้
และทักษะฝีมือในวิชาชีพ 
  5. เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 

 

4. เป้าหมาย 
  ฝึกอาชีพการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง  ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี  ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม  จ านวน  40  คน 

 

 
 
 
 
 
 



5. วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรม 
3. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
4. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
5. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
6. สรุปผลโครงการโดยรูปภาพประกอบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่  15-17  กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

8.  งบประมาณ 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามโครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ จ านวน 80,๐๐๐ บาท ใช้ไปในโครงการครั้งที่  1  จ านวน  20,000  บาท  คงเหลือ  60,000  
บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
   

           

 
 
 
 



 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของคณะผุ้บริหาร  และการด าเนินงานของกลุ่มสตรี  

กลุ่มอาชีพและคณะกรรมการชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
*********************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า ดังนั้นในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และตามแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ การช่วย
ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหมายถึง ประชาชนต้องช่วยกันในการพัฒนาตนเองไม่ใช่เป็นผู้รับการ
พัฒนาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะผู้กระท าการพัฒนาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้น การพัฒนา
ชุมชนแนวใหม่จึงเน้นการพัฒนาคน โดยยึดหลักส าคัญให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ตนเอง และเมื่อมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วกระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นเอง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนจึงเป็นเครื่องปูองกันว่า ผลแห่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่ วนใหญ่ และยังเป็นการ
สร้างประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นในชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอีกความหมายหนึ่งหมายถึง
กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 
การร่วมคิด และสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไข และลดปัญหาของประชาชน หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และร่วมท าการศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและความต้องการของชุมชน 

 จากแนวคิดดังกล่าว เทศบาลต าบลพรรณานิคม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานิคม   ดังนั้นเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  และการด าเนินงานของกลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพและแกนน าชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ภายใต้แนวคิด  “รู้จักตนเอง รู้จักครอบครัว รู้จักชุมชน 
พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานกับท้องถิ่น
อ่ืน  น าไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนต่อไป 

๒.วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ การพัฒนาและส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  แหล่งท่องเที่ยวและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ตรงกันในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น  ตามหลัก  “ส่งเสริม  เพ่ิมเติม  ต่อยอด”  จากการอบรมและจากประสบการณ์ที่ได้รับในการไป
ศึกษาดูงาน 



๓. เพ่ือให้แกนน าชุมชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 

๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย      

จ านวน 103 คน ได้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ  และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในการ
สร้างอาชีพเสริมรายได้        

๔. วิธีด าเนินการ  

 ๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม  องค์กรที่เข้าร่วม

ศึกษาดูงาน 
 ๓. ด าเนินการฝึกอบรม  ณ  เทศบาลต าบลพรรณานิคม  และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์  

4. สรุปผลการด าเนินงาน  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ระหว่างวันที่ 23  -  25  กันยายน  2563 

๖. สถานที่ด าเนินการ  
 1.  ฝึกอบรมทางด้านวิชาการ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร  ในวันที่  23  กันยายน  2563 
 2.  เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  23 – 25  กันยายน  2563 
  -  วันที่ 24  กันยายน  2563  ศึกษาดูงาน  ณ  ต้นแบบชุมชนพ่ึงตนเองบนฐานงานอาชีพ
และวิถีเกษตรอินทรีย์  ณ บ้านหนองเครือ  ต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  -  วันที่  25  กันยายน  2563  ศึกษาดูงาน  ชุมชนนวัตวิถี  และกลุ่มอาชีพ  (กลุ่มตีมีด    
กลุ่มสมุนไพร  และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง)  ณ  บ้านใหม่  ต าบลสวายจีก  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๗. งบประมาณด าเนินการ           

โดยเบิกจ่ายจาก โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  และการด าเนินงานของ
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและคณะกรรมการชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดอบรม จ านวน 300,000 บาท (รายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การด าเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้จัดท าโครงการต่างๆ
ภายใต้นโยบายและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน

พื้นที่ของเทศบาลให้แก่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจ าวันโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก่อสร้างปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ้านก านัน 
(บริเวณบ้านถนนข้างบ้านก านัน หมู่ที่ 6)  (จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิม ซอยเทศบาล 1) 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 315.00  ตร.ม. 
งบประมาณ  จ านวน  174,000  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ถนนไฟฟ้าพัฒนา 
(บริเวณบ้านถนนไฟฟูาพัฒนา)  (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนน
รัฐพัฒนา)  ขนาดกว้าง 0.50  ม. หนา 0.125  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.50  ม. ยาว  275.00 ม.  พร้อมวางท่อ คสล. 
มอก  ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จ านวน  5 ท่อน  ความยาวรวม 280.00 ม. 
งบประมาณ  จ านวน  758,000  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ข้างเดียว) รูปตัวยู ถนนพินิจวิถี 
(บริเวณบ้านถนนพิจนิจวิถี)  (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนนร่วม
พัฒนา)  ขนาดกว้าง 0.50  ม. หนา 0.125  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.50  ม. ยาว  237.00 ม.  พร้อมวางท่อ คสล. 
มอก  ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จ านวน  10 ท่อน  ความยาวรวม  247.00 ม. 
งบประมาณ  จ านวน  657,000  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สองข้างทาง) รูปตัวยู ถนนรัฐพัฒนา 2 
(บริเวณบ้านถนนรับพัฒนา 2)  (จากแยกถนนไฟฟูาพัฒนา ถึง แยกถนนพินิจวิถี) ฝั่งซ้าย  ขนาดกว้าง 0.50  ม. 
หนา 0.125  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.50  ม. ยาว  109.00 ม.  ฝั่งขวา  ขนาดกว้าง 0.50 ม.  หนา 0.125 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม.  ยาว 109.00 ม.  รวามความยาวรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู (สองข้างทาง) ไม่น้อยกว่า 
218.00 ม. 
งบประมาณ  จ านวน  591,000  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 

                                                              

 

 

 

 

 

 



5. โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า- ห้องส้วม  (สวนสาธารณะ) 
(บริเวณสวาสาธารณะเทศบาลต าบลพรรณานิคม)  (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการเดิมแยกถนนร่วมพัฒนา)  ขนาดกว้าง 0.50  ม. หนา 0.125  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.50  ม. ยาว  237.00 
ม.  พร้อมวางท่อ คสล. มอก  ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จ านวน  10 ท่อน  ความยาวรวม  247.00 ม. 
งบประมาณ  จ านวน  346,000  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะส่งผลต่อการสร้างเมืองให้น่าอยู่ เทศบาล

ต าบลพรรณานิคม มุ่งพัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของเทศบาลฯ ให้
เป็นเทศบาลที่ปราศจากมลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

     

 

                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

4.นโยบายด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ส าหรับด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เทศบาลต าบลพรรณานิคม ให้ความส าคัญเช่นกัน โดยพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม ทุกระดับให้มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 
เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  วันลอยกระทง เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย  มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน เชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงถือก าเนิดขึ้นมาควบคู่กับพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมไทยและมีการสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาม  ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันท า 
“กระทง”  จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียนและนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่
เหรียญกษาปณ์ลวไปในกระทง และน าไปลอยในสายน้ า ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เป็นการให้ความ
เคารพบูชาและขอบคุณแม่น้ าที่อ านวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลา
โทษที่ตนได้ใช้ประโยชน์หรือท าความเสียหายแก่แม่น้ า นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการแสดงความ
ส านึกบุญคุณของแม่น้ า ที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน อิกท้ังขออภัยพระแม่คงคงที่ท าให้แหล่งน้ าต่างๆ ไม่สะอาด 
  เทศบาลต าบลพรรณานิคม  เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  เทศบาลต าบลพรรณานิคมร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
โดยจัดเตรียมท่าน้ าส าหรับให้ประชาชนได้ใช้ลอยกระทงที่ปลอดภัย  พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของชาวไทย  รณรงค์ประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยแต่โบราณและปลูกจิตส านึกให้รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ า 
  2. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่งานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง หยวกกล้วย หรือ
วัสดุพื้นบ้านต่างๆ ในท้องถิ่น 
  3. เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชน เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 
  4. เพื่อให้ประชาชนมีท่าน้ าส าหรับลอยกระทงท่ีปลอดภัย 
  5. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
และร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ 

3.  งบประมาณ 
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลพรรณานิคม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562  แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย  รายการรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน  

รูปภาพประกอบ 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ  ประจ าปี 2563 
เทศบาลต าบลพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวัดสกลนคร  

1. หลักการและเหตุผล 

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 
และมั่นคง เด็ก เยาวชน ทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว ชุมชน และรัฐ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆ 
เหล่านั้น ได้รับ การศึกษา  เด็กทุกคนควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   เพราะเด็ก เยาวชน คือ ผู้น าของประเทศในอนาคต  ผู้น าของ
ประเทศชาติที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา   มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก และเยาวชน  จึงได้จัดท ากิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  กล้าคิด กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดี  สิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ต้องฝึกฝนให้กับเด็ก เยาชวชน  เทศบาลต าบลพรรณานิคม  จึงจัดกิจกรรม “วันเด็ก
แห่งชาติ”  ประจ าปี 2563 ขึ้นในเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม       
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก  

 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี   
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรักและพัฒนาตนเอง 
 

    
 

      

 

 



    
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

โดยกองการศึกษาเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ปี 2563 

-------------------------------------------------------- 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้ใน
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว  ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดามารดาคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดพัฒนาการที่เป็นบุคลิกภาพอุปนิสัย การเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ   สติปัญญาความสามารถการ
อบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ในช่วงนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่
ดีทีจ่ะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีเฉลียวฉลาดคิดเป็นท าเป็น  เด็กปฐมวัยจะเติบโตได้ด้วยการพ่ึงพา
พ่อแม่และผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดูปกปูองจากอันตรายหากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ อบรมเลี้ยงดูโดยความเข้าใจ  เด็ก
ก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่ เหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา  แล้วเด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใสมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไปให้เป็นคนเก่ง
คนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยเด็ก
ก่อนวัยเรียน   เด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารกก้าวสู่ความพร้อมในการที่
จะเรียนรู้สังคมที่กว้างออกไปจากครอบครัวเราจึงควรเข้าใจในพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการให้ถูกวิธีมีการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอันจะช่วยให้เด็กเกิดการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่าง
เหมาะสม  

เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงส าคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโต
มากกว่าทุกๆ ช่วงอายุ  และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการปูพ้ืนฐานทักษะต่างๆให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ซึ่ง
ถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัยและการเรียนนั้น เราไม่จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไป
เด็กจะต้องได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงบ้างนอกเหนือจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว  ครูผู้ดูแลเด็กถือเป็นบุคคล
ที่ส าคัญเป็นครูคนแรกที่ช่วยอบรมสั่งสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตาม
วัยและเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาและสังคมในอนาคต   

 ในกรณีนี้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะด าเนินการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่ช่วงอายุมากกว่า ๒ ปี ขึ้นไป   ผ่านกระบวนการฝึกทักษะเด็กปฐมวัยโดยมีเปูาหมายที่จะส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในก้าวหน้าตามวัยสามารถน าไปในการด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมจริงโดยการคัดกรองและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
๒. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
๓. พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา  
๔. พัฒนาการด้านการใช้ภาษา 
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๕. พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมทั้งนี้ให้ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   ๕.๑ ค าพูดที่ใช้สื่อสารต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายชัดเจนและคงเส้นคงวา 
   ๕.๒ ช่วงระยะเวลาที่ให้เด็กปฏิบัติตามภายใน ๓–๕ วินาที ถ้าเด็กปฐมวัยยังไม่ได้ท าให้ผู้

ประเมินพูดซ้ า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจนเสร็จสิ้นกระบวนการหรือข้ันตอน 
   ๕.๓ กระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยนั้นต้องช่วยเหลือเท่าที่จ า เป็น ลดการ

ช่วยเหลือลงเมื่อเด็กสามารถท าได้  ซึ่งอาจให้การช่วยเหลือโดย  
         - ทางกาย: โดยการจับมือท าหรือแตะข้อศอกกระตุ้น  
         - ทางวาจา: โดยการบอกให้เด็กปฐมวัยลองทาดูหากจาเป็นอาจจะบอกให้เด็กปฐมวั ย

ทราบถึงวิธีการทาทีละข้ัน  
         - ทางท่าทาง: โดยการชี้ผงกศีรษะส่ายหน้าขัดขวางไม่ได้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการการ 

ด าเนินการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรม
สาธิตการประเมินความฉลาดทางสติปัญญา ( IQ ) และความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ผ่านกระบวนการการฝึก
ทักษะแก่เด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง   โดยเน้นความส าคัญของพ่อแม่
ผู้ปกครองในการเฝูาระวังและส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย  ครูผู้ดูแลเด็กหรือ ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงจุดดี
จุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางสติปัญญา ( IQ ) และความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ที่ควรส่งเสริมและ
จุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   

เทศบาลต าบลพรรณานิคม  เห็นความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย    จึงได้
เสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ปี 
2563 ขึ้น  เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงสร้างสรรค์การเห็น
คุณค่าของตนเองและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู
ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง   

2.วัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัด 
๑. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง บุคลากรคร ูอสม. หญิงมีครรภ์  
๒. เพ่ือส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง อสม. และ  โดย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นอกสถานที่ 
๔. เพ่ือช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
๕. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๖. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง อสม. และหญิงมีครรภ์ 

7. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยมีความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 

 



                          

 

 

 

                   

       

  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนาด้านการบริหารราชการและการให้บริการประชาชน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่
เป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะน าไปสู่ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพ
ของท้องถิ่น ภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลเป็น
ส่วนที่จะสร้างศักยภาพการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปสู่ความพึงพอใจให้กับประชาชนในการด าเนินการ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และส าหรับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอความคิดเห็น อุปสรรค ปัญหา ความต้องการต่างๆในชุมชน เทศบาล
ต าบลพรรณานิคมได้จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
การเสนอความต้องการ ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การจัดประชุมประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนา เทศบาลนอกจากนี้ยังมี   การบูรณาการประสานนโยบาย

ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาบุคลากร (Resort Development HRD) คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย ทักษะ 
ความช านาญ ในการท างานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการ
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม  ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานร่วมสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ ฯลฯ สามารถน าความรู้มาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กร 
   เทศบาลต าบลพรรณานิคม เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจมากมายครอบคลุมทุกแขนง เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้ก้าวหน้าโดยเฉพาะการด าเนินงานด้านบริการประชาชน ซึ่งมีเปูาหมายสูงสุดของการให้บริการคือ 
ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้นบุคลากรในส านักงานเทศบาลต าบลพรรณา
นิคม นับเป็นหัวใจและแกนหลักที่ส าคัญขององค์กร ในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จะ
พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เพราะองค์กรจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลในองค์กรเป็นส าคัญ 
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเพ่ิมพูนความรู้   ทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จ าเป็นต้องมีความรู้ที่เป็นศาสตร์และน าศาสตร์
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะให้เหมาะสมกับงาน เวลา สถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
  การพัฒนาบุคลากรเป็นการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างเพ่ิมความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพเป็นการบูรณาการเพ่ือใช้การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานการ
บริหารงานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีความพร้อมความ
เข้าใจตลอดจนมีวิสัยทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่
สมดุลโดยเริ่มต้นจากเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่ง
จะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ในขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรืออีกนัยหนึ่ง เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น อย่างบูรณาการ อันจะเป็นผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร  
  เทศบาลต าบลพรรณานิคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของชุมชน ในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ืออบรมพนักงาน
เทศบาลและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

2 วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพรรณานิคม ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่า งๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ และความรู้ทางด้าน
กฎหมายแนวปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบต่างๆแก่บุคลากรของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  



  2.3 เพ่ือให้บริการในหน่วยงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่    แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีความคิดค้นเทคนิควิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นไป 
   2.4 เพ่ือให้บริการสามารถน าแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2.5 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูน สัมพันธภาพที่ดี 
ยิ่งขึ้น ระหว่างส่วนราชการต่างๆในองค์กร ตลอดถึงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นให้
เกิดความรักและความสามัคคี 

       

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ในการป้องกันโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามยัเพื่อการป้องกนัตนเอง 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

********************************** 
หลักการและเหตุผล 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ซึ่งย่อมาจาก "Coronavirus disease 2019"  เป็นตระกูล
เดียวกับโรคซาร์  ที่ระบาดเมื่อปี 2545  ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบ  และมี
ภาวะแทรกซ้อน  พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน  มณฑลหูเปุย  ประเทศจีน  จากที่มีผู้ปุวยมีอาการคล้ายปอด
อักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก  จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรม  และพบได้ว่า
เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่  ในชื่อ ไวรัสโคโรนา  ซ่ึงเป็นสายพันธุ์ที่ 7  ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส 
(SARS)  และเมอร์ส (MERS)  ข้อมูลตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  2562 - วันที่  16  กุมภาพันธ์  2563 ทางการ
จีนรายงานผู้ปุวยทั่วโลกจากท้ังหมด  27 ประเทศ  และ 2  เขตบริหารพิเศษ  จ านวนทั้งสิ้น  69,284 ราย  
เสียชีวิต  1,670 ราย  และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน  พบผู้ปุวยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไป
ประเทศจีน  แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาด  ของโรคในประเทศไทย   ณ  วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2563  พบผู้ปุวยเข้าเกณฑ์ต้องเฝูาระวังทั้งสิ้น  837 ราย  พบผู้ปุวยติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 
134 ราย  อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว  692 ราย  และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ปุวยนอกและที่บ้าน  11 
ราย  เป็นผู้ปุวยติดเชื้อยืนยันสะสม  34 ราย  (หายปุวยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล  15 ราย  อยู่
ระหว่างการรักษาพยาบาล  19 ราย  และเป็นผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรง  2 ราย) 

เพ่ือเป็นการปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19)  มาตรการที่ส าคัญ คือ           
การปูองกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด  หรือมีมลภาวะ  และไม่อยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ปุวย  ไอหรือจาม  รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย  ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากาก
อนามัยเพ่ือปูองกันโรคไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อ  อุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลพรรณานิคม  จึงจัดท า 
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการปูองกันตนเอง"  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และกลุ่มสตรี  
โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง  และสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้
ปูองกันโรคต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างทีมวิทยากรหรือ ครู ก.  ในการอบรมให้ความรู้ในการดูแล  จัดท าหน้ากากอนามัยป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเฝูาระวังปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  น าไปถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อไป 

 
 
 



2. เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปูองกันโรคระบาด  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19)  ได้ด้วยตนเอง 

3. เพ่ือสร้างความตะหนักให้แก่ประชาชนในการเฝูาระวัง  และปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
งบประมาณ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลพรรณานิคม  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท   

รูปภาพประกอบโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ 
ประจ าเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

***************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 ก าหนดให้ผู้อ านวยการจัด
ให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ศูนย์
อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อ าเภอ จัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต าบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อ
แห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงพิจารณาก าหนด
รูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การ
ควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
บัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอ่ืนอย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ  จิต
อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลพรรณานิคม ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า

พนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อส่งเสริมความรู ้ด ้านการจัดการสาธารณภัยเบื ้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์

(Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์  

                 2.4 เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและ
มีทักษะ ความรู้ ความช านาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการป้องกันและก าจดัโรคพิษสุนัขบ้า 
(โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)   
เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
*********************************************** 

หลักการและเหตุผล 

    โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  เป็นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิด  สามารถระบาด
ถึงมนุษย์ได้  และถ้าเป็นโรคแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้  ผู้ปุวยที่เป็นโรคต้องเสียชีวิตทุกราย  การระบาดและ
ติดต่อของโรคสู่คน  ส่วนมากจะเกิดจากสุนัขและแมว  ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด  ถ้าหาก
สัตว์เลี้ยงพวกนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคก็อาจได้รับเชื้อ  และเป็นพาหะของโรคติดต่อถึงเจ้าของโดยไม่รู้ตัว 

    ดังนั้น  การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมจ านวนสุนัขและแมว  ไม่ให้มีมากจนเกินขีดความสามารถของ
เจ้าของที่จะดูแลเอาใจใส่จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการควบคุมโรค  โดยการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข
และแมว  ที่มีอายุตั้งแต่  ๒ เดือนขึ้นไป  ปีละ  ๑ ครั้ง  พร้อมทั้งฉีดยาคุมก าเนิดและท าหมันให้แก่สุนัขและแมว
เพศเมียที่ไม่ต้องการให้มีลูก  เพ่ือเป็นการควบคุมจ านวนสุนัขและแมว  ก็จะสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  ให้ทั้งคนและสัตว์ในชุมชนได้ 

วัตถุประสงค ์
 

    ๑.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  และสามารถป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาดในพ้ืนที่ได้ 
    ๒.  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว  ซึ่งเป็นพาหะส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า 
    ๓.  เพ่ือลดอัตราการเกิดและระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

    ๔.  เพื่อควบคุมปริมาณสุนัขและแมว  (โดยการฉดียาคุมก าเนิดและการท าหมัน) 

 
 

รูปภาพประกอบโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เทศบาลต าบลพรรณานิคม 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

********************************** 
 
หลักการและเหตุผล 
 

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อ  มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค  ประกอบด้วย  บุคคล  เชื้อโรค  
พาหนะน าโรค  และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ  จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าวไม่ให้เอ้ือต่อ
การเกิดโรค  คือ  บุคคลต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจ านวนน้อย  พาหะน าโรคไม่มี
หรือมีน้อยและที่ส าคัญ  คือ สิ่งแวดล้อมต้องถูกสุขลักษณะ  โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้อง
สะอาดถูกสุขลักษณะ  จึงจะท าให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค  และการปรับปรุงควบคุมหรือรักษา
สภาพแวดล้อม  ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนท าได้ปฏิบัติได้ในวิถี
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน  ซึ่งหมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่
พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  ก็จะเป็นการปูองกันโรคติดต่อต่าง ๆ  ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ  มีสุขภาพที่แข็งแรง  ไม่เจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว  ซึ่งการ
ด าเนินการปูองกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน  ทุกหลังคาเรือน  ทุกภาคส่วน
จึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหา  จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึง
สภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก  เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง  พร้อมทั้งหา
วิธีการแก้ไข  ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น เทศบาล
ต าบลพรรณานิคมจึงจัดท าโครงการฯ ขึ้น  เพ่ือด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญและถือ
เป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน  กระตุ้นและชักน าให้ประชาชน  องค์กรชุมชน  ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
๒. เพ่ือให้ประชาชน  องค์กรชุมชน  องค์กรส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการปูองกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
3. เพ่ือลดอัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกในประชากรทุกกลุ่มอายุ 

4. เพ่ือสร้างความตระหนักและความร่วมมือของชุมชน  ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

 

 

 



รูปภาพประกอบโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ 

 

    

      

 



กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่  13 ตุลาคม 

 

 

 



กิจกรรมจิตอาสา 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 


