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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ“แผนพัฒนา

สามป” โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป            

(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับแรก เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนตนไป 

“แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรบัปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความ

รวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

  เทศบาลตําบลพรรณานิคม  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของ เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

 

1.  ดานกายภาพ  

 1.1  ท่ีตั้งของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม  เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัด
สกลนคร  ท่ีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของประเทศไทย  หางจากจังหวัดสกลนคร  ประมาณ  
38  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 22 (ถนนสาย สกลนคร  -  อุดรธานี)  และมีอาณาเขต
ติดอําเภอตางๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ -  ติดเขตบานโคกชุมพร  ตําบลพรรณา  ตามคลองชลประทาน  ทิศใต 
 - ติดเขตบานพรรณา หมู 2 และบานนอยโนนจํานงค หมู 10 ตามแนวลําน้ําอูน 
  ทิศตะวันออก -  ติดเขตบานนาหัวชาง  ตําบลพรรณา 
  ทิศตะวันตก -  ติดเขตบานวังปลาปอม  หมู 2  และบานโคกสุวรรณ  หมู 6   
         ตําบลพรรณา 
   ตําบลพรรณา  ตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 22 (สายสกลนคร – อุดรธานี) 

แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลพรรณานิคมโดยสังเขป 

 
 
 



1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  เทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีพื้นที่  1.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
962.50  ไรมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี  3  หมูบานในตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร  คือ  บานพรรณา  หมู  2  บานโคกสุวรรณ  หมู 6  และบานนอยโนนจํานงค  หมู 10   
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  สภาพโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลมี 
การประกอบเกษตรกรรมนอยมาก  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีอยูอาศัย  อาคาร  รานคา  การเกษตร
กรรมมีพ้ืนท่ีเพียงรอยละ  5  ของพ้ืนท่ีในเขต  พ้ืนท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดคือ  ขาว  รองลงมาผลไม  ไมดอกไม
ประดับ  สําหรับพืชผักสวนครัวจะนิยมปลูกตามครัวเรือน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ตําบลพรรณนิคม อําเภอพรรณานิคม มีอาณาเขตอยูติดกับเทือกเขาภูพานเปนแนวยาวตลอดจึงทําให
อําเภอพรรณนิคมมีอากาศคอนขางหนาวในฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม และรอนจัดในฤดู
รอนประมาณเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ในสวนฤดูฝนก็มีฝนตกชุกระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน โดยเฉพาะระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม   

 1.4  ลักษณะของดิน 
  ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม  ประกอบดวยชุดดิน  ๔  ชุด คือ ดินชุดพิมาย ดินชุดรอยเอ็ด 
ดินชุดโพนพิสัย ดินชุดอุบล 
 ๑) ดินชุดพิมาย  เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีสันเปนสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลออน สี
เทาปนน้ําตาล สีเทาปนชมพู หรือสีเทาแยม มีจุดเปนสีแดงปนเหลือง สีน้ําตาลแกปนเหลือง หรือสีแดง เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม พบบริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําเลว 
มักมีน้ําทวมขังบริเวณผิวดินเปนระยะเวลา ๓-๔ เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (ph 4.5-6.5) สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ๑๘๐ เมตรมีความลาดชัน ๐-๑ % ปจจุบันบางแหงใชทํานาบางแหงไมใชประโยชนปลอยใหพวก
พืชริมน้ําข้ึนอยู 
 ปญหาในการใชประโยชนดินท่ีสําคัญคือ ดินเปยกแฉะมากเกินไปเปนขอจํากัดในการเลือกชนิดพืช
ท่ีจะปลูกเพราะบางทีอาจเกิดน้ําทวมทําใหพืชเสียหายได 
 ๒) ดินชุดรอยเอ็ด เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวน สีดินเปนสีเทาออน สีเทาปนชมพู สีน้ําตาล
ปนเทา หรือสีน้ําตาลออน มีจุดปะสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง เกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีถูกพัดมาทับถม
บนลานตะพักลําน้ําระดับต่ํามีการระบายน้ําเลวมักมีน้ําทวมขังบนผิวดินระยะเวลา ๒-๓ เดือน ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑ % 
 ปจจุบันใชประโยชนในการทํานาเปนสวนใหญ บางแหงยังคงเปนสภาพปาอยู ปญหาในการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและเนื้อดินคอนขางเปนทราย 
 ๓) ดินชุดโพนพิสัย เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินรวน ดินเปนสีน้ําตาลปนเทาเขม หรือสีน้ําตาลแกจนถึง
สีแดง และอาจพบจุดปะบางเล็กนอยเกิดจากการตกตะกอนลําน้ําท่ีทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง
และลําน้ําระดับสูงเปนดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมักมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา เปนปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดเล็กนอย สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑ % ปจจุบันใชประโยชนในการปลูกพืชไร บางแหงใชปลูกไมยืนตน 
และบางแหงยังคงสภาพเปนปาอยู 



 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญคือ เปนดินเค็มมีเกลือโซเดียมคลอไรดอยูในดินปริมาณมาก
เกินไปจนเปนพิษตอพืช 
 ๔) ดินชุดอุบล เปนกลุมดินรวน สีดินเปนสีเทาออน เทาปนชมพู น้ําตาล น้ําตาลปนเทา น้ําตาล
ออน มีจุดปะน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลแก เกิดจากการตกตะกอนลําน้ําเกาท่ีพัดพามาทับถมบนลานตะพัก
ลําน้ําระดับต่ํา เปนพวกดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว มักมีน้ําขังบนผิวดิน เปนระยะเวลา ๒-๓ เดือน ดิน
มักมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา เปนปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง เปนดางปานกลาง สภาพท่ี
ราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑% ปจจบุันใชประโยชนใน
การทํานา บางแหงเปนกลุมท่ีมีพืชเค็มข้ึนกระจัดกระจายท่ัวไป 
 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน คือ เปนดินเค็มมีเกลือ โซเดียมคลอไรดอยูในดินปริมาณมากเกินไป
จนเปนพิษตอพืช 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา (แหลงน้ําธรรมชาติ) 
       แหลงน้ําท่ีสําคัญของเขตเทศบาลท่ีสําคัญคือลําน้ําอูน ซ่ึงนอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํา
นานอกฤดูกาลแลว ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลงอีกดวย  
 

1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
 พ้ืนท่ีเขตเทศบาลสวนใหญเปนลักษณะเขตชุมชนเปนบานเรือนท่ีพักอาศัยของประชาชน จึงไมมี
พ้ืนท่ีปาไม 
2. ดานการเมือง /การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  
  เทศบาลตําบลพรรณนานิคม มีจํานวนหมูบานในเขตเทศบาล ประกอบดวย 3 หมูบาน คือ     
หมู  2  บานพรรณา  หมู 6  บานโคกสุวรรณ  และ หมู 10  บานนอยโนนจํานงค  แบงเขตการปกครอง
ออกเปน  8  ชุมชน  คือ  1. ชุมชนน้ําอูนรุงเรือง  2. ชุมชนตลาดเย็น 3. ชุมชนวัดอุฒาจารย 4. 
ชุมชนเจริญสุข  
5.  ชุมชนหลักเมือง  6.  ชุมชนราษฎรอุทิศ  7. ชุมชนตลาดเชา 8.  ชุมชนมิตรไมตรี 
 2.2 การเลือกตั้ง           

                            เทศบาลตําบลพรรณนานิคม ไดแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  ๒ เขตเลือกต้ังมีผูบริหาร ๑ 
คน และสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ ๖ คน 
             ตารางแสดงขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลพรรณนิคม  
 

หมูท่ี ช่ือบาน จํานวนชาย 
(คน) 

จํานวนหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2 
6 

10 
 

บานพรรณา 
บานโคกสุวรรณ 
บานนอยโนนจํานง 

239 
348 
381 

258 
377 
473 

497 
725 
854 

รวม 968 1,108 2,076 
 ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล  ณ  เดือน กันยายน  2559 
 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี 2 ตําบลพรรณนา อําเภอพรรณนา จังหวัดสกลนคร (บางสวน) ประกอบดวย  



- ชุมชนตลาดเย็น (บางสวน) เฉพาะดานทิศใตของถนนศรีสวัสดิ์วิไลถึงจุดตัดกับถนนพินิจวิถีและดานทิศ
ตะวันออกของถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดระหวางถนนพินิจวิถีกับถนนกิจวาทศิลป   
- ชุมชนภูไทพัฒนา (บางสวน) เฉพาะดานทิศตะวันออกของถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดกับถนนนิตโยตั้งแตจุดตัด
กับถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดกับถนนศิริวิชัย 
- หมูท่ี 10 ประกอบดวย ชุมชนหลักเมือง ชุมชนราษฎรอุทิศ ชุมชนเจริญสุข 
เขตเลือกตั้งท่ี 2 ไดแก หมูท่ี 2 ตําบลพรรณนา อําเภอพรรณนา จังหวัดสกลนคร (บางสวน) ประกอบดวย  
- ชุมชนตลาดเย็น (บางสวน) เฉพาะดานทิศเหนือของถนนศรีสวัสดิ์วิไลถึงจุดตัดกับถนนพินิจวิถีและดานทิศ
ตะวันตกของถนนพินิจวิถีตั้งแตจุดตัดกับถนนศรีสวัสดิ์วิไลถึงจุดตัดระหวางถนนพินิจวิถีกับถนนกิจวาทศิลป   
- ชุมชนภไูทพัฒนา (บางสวน) เฉพาะดานทิศตะวันตกของถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดกับถนนนิตโยและจากจุดตัด
ถนนพินิจวิถีกับถนนนิตัดถึงลําน้ําอูน  
- หมูท่ี 6 ชุมชนน้ําอูนรุงเรือง ชุมชนตลาดเชา ชุมชนมิตรไมตรี 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม มีจํานวนท้ังสิ้น 2,503 คน เปนชาย  
1,172 คน  
เปนหญิงจํานวน  1,333 คน  จํานวนครัวเรือน  1,371  ครัวเรือน   ความหนาแนนประชากร  1,717 
ตารางกิโลเมตร  
 

ตารางแสดง    ขอมูลประชากรเทศบาลตําบลพรรณนานิคม 
 
หมูท่ี ช่ือบาน ครัวเรือน จํานวนชาย 

(คน) 
จํานวนหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

2 
6 

10 
 

บานพรรณา 
บานโคกสุวรรณ 
บานนอยโนนจํานง 
 

445 
493 
433 

 

276 
426 
465 

284 
475 
562 

 

560 
901 

1,027 

รวม 1,371 1,167 1,321 2,488 
 
 

 ท่ีมา : จากสํานักงานทะเบียนอําเภอพรรณานิคม เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง    ขอมูลประชากรท่ีอาศัยอยูจริงเทศบาลตําบลพรรณนานิคม 
ท่ี ชุมชน ครัวเรือน จํานวนชาย 

(คน) 
จํานวนหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ชมชนตลาดเย็น 
ชุมชนมิตรไมตรี 
ชุมชนน้ําอูนรุงเรือง 
ชุมชนตลาดเย็น 
ชุมชนวัดอุฒาจารย 
ชุมชนเจริญสุข 
ชุมชนราษฎรอุทิศ 
ชุมชนหลักเมือง 
 

76 
96 
81 
89 

145 
143 
105 
101 

82 
74 
86 
99 

159 
124 
116 
122 

66 
89 
81 

100 
141 
157 
149 
143 

 

148 
163 
167 
199 
300 
281 
265 
265 

รวม 836 862 926 1,788 
 

ท่ีมา : ขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙ 
 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
  

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 4 10 14 17 ป 7 10 17 

2 ป 10 10 20 3 ป 7 10 17 

4 ป 14 14 28 5 ป 17 11 28 

6 ป 18 9 27 7 ป 17 14 31 

8 ป 12 18 30 9 ป 9 14 23 

10 ป 15 22 27 11 ป 11 12 23 

12 ป 17 11 28 13 ป 11 11 22 

14 ป 15 15 30 15 ป 12 15 27 

16 ป 14 10 24 17 ป 11 11 22 

18 ป 15 7 22 19 ป 12 10 22 

20 ป 12 13 25 21 ป 16 9 25 

22 ป 20 11 31 23 ป 15 13 28 

24 ป 19 17 36 25 ป 20 21 41 

26 ป 19 24 43 27 ป 12 16 28 

28 ป 12 20 32 29 ป 9 10 19 

30 ป 10 17 27 31 ป 22 16 38 

32 ป 12 16 28 33 ป 16 17 33 

34 ป 19 19 38 35 ป 17 15 32 

36 ป 15 22 37 37 ป 16 19 35 

38 ป 13 18 31 39 ป 17 15 32 

40 ป 20 24 44 41 ป 23 11 34 

42 ป 22 22 44 43 ป 20 13 33 



44 ป 21 18 39 45 ป 23 23 46 

46 ป 24 18 42 47 ป 23 25 48 

48 ป 23 30 53 49 ป 26 24 50 

50 ป 18 17 35 51 ป 28 23 51 

52 ป 18 34 52 53 ป 20 24 44 

54 ป 19 20 39 55 ป 15 25 40 

56 ป 16 21 37 57 ป 17 16 33 

58 ป 16 28 44 59 ป 19 27 46 

60 ป 16 24 40 61 ป 9 32 41 

62 ป 11 24 35 63 ป 16 18 34 

64 ป 13 18 31 65 ป 12 15 27 

66 ป 17 15 32 67 ป 15 17 32 

68 ป 11 15 26 69 ป 11 14 25 

70 ป 9 21 30 71 ป 8 7 15 

72 ป 10 10 20 73 ป 8 3 13 

74 ป 4 7 11 75 ป 4 8 12 

76 ป 2 7 9 77 ป 5 3 8 

78 ป 1 8 9 79 ป 3 7 10 

80 ป 2 2 4 81 ป 1 7 8 

82 ป 2 7 9 83 ป 0 2 2 

84 ป 0 8 8 85 ป 1 4 5 

86 ป 3 2 5 87 ป 1 3 4 

88 ป 3 0 3 89 ป 1 0 1 

90 ป 2 0 2 91 ป 1 1 2 

92 ป 0 3 3 93 ป 0 0 0 

94 ป 0 0 0 95 ป 0 0 0 

96 ป 0 0 0 97 ป 0 0 0 

98 ป 0 0 0 99 ป 0 1 1 

100 ป 0 1 1 
มากกวา 100 

ป 
0 0 0 

ที่มา  :  สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล  ณ  เดือน กันยายน  2559 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  การศึกษาในระบบโรงเรียน   ในปการศึกษา  พ.ศ.  2559    ภายในเขตเทศบาลตําบลพรรณา
นคิม  มีสถานศึกษาท้ังหมด  3  แหง  มีจํานวนนักเรียน 2,503 คน  ตารางแสดงรายการ  ดังนี้  



การศึกษาในระบบ ระดับ 
จํานวน
นักเรียน
หญิง 

จํานวน
นักเรียน

ชาย 
รวม 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน 
โรงเรียนเมธาศึกษา 

กอนประถมศึกษา 38 45 83 
ป. 1 – 6 146 134 280 

โรงเรียนประถมศกึษา กอนประถมศึกษา 79 109 188 
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป. 1 – 6 341 352 693 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย 

ชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6 716 550 1259 

จํานวนท้ังส้ิน 1,320 1,190 2,503 

ท่ีมา:  กองการศึกษา  สํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล ณ   เดือน กันยายน  2559 
 

การศึกษานอกระบบ 
 

กิจกรรมการศึกษา 
จํานวนนักเรียน

(หญิง) 
จํานวนนักเรียน 

(ชาย) 
รวม 

การศึกษาผูใหญข้ันเบ็ดเสร็จ
พ้ืนฐาน 

- - - 

สายสามัญประถมศึกษา 41 98 139 
สายสามัญมัธยมศึกษาตอนตน 284 290 574 
สายสามัญมัธยมศึกษาตอนปลาย 446 478 924 

จํานวนรวมท้ังส้ิน 771 866 1,637 

ท่ีมา:  กองการศึกษา  สํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล ณ เดือน กันยายน  2559 

4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม   มีรานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  4  แหง  มีคลินิกแพทย 
จํานวน  2  แหง  มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  1  แหง  สําหรับโรงพยาบาลจาํนวน  1  แหง  อยู
นอกเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
 
 
  

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    สถานการณดานความปลอดภัยทางดานชีวิตและทรัพยสินรวมท้ัง  ความสงบเรียบรอยภายใน
สังคม  เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของตํารวจภูธรอําเภอพรรณานิคม  โดยมีกําลังเจาหนาท่ีท้ังหมด  86 
นาย            เปนตํารวจชั้นสัญญาบัตรจํานวน  41  นาย  เปนนายตํารวจชั้นประทวน 45  นาย  
  



4.4  ยาเสพติด 
   ปญหายาเสพติดในเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรพรรณนานิคมไดแจงใหกับเทศบาลทราบนั้น
พบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีเสพยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 4.5  การสังคมสงเคราะห 
   เทศบาลตําบลพรรณานิคม ใหบริการงานสังคมสงเคราะห ในการใหความชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐ
ท่ีมีตอ ประชาชนทุกกลุม รวมถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน การใหบริการประชาชนเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.
2553 และ     อํานวยความสะดวก เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ผูรับบริการเปนหลัก 
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนสง   

       การจราจร  เทศบาลตําบลพรรณา  มีเสนทางหลักตัดผาน  คือทางหลวงแผนดิน หมายเลข  22  
เชื่อมตอระหวางจังหวัดนครพนม – สกลนคร – อุดรธานี  และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2094 
(สายพรรณานิคม อากาศอํานวย)  ซ่ึงเปนทางหลวงสายท่ีครอบคลุมระหวางพ้ืนท่ีภายในจังหวัดสกลนคร  
รวมท้ังจังหวัดใกลเคียง 

5.2  การใชไฟฟา   
       มีครัวเรือนใชไฟฟา  1,337ครัวเรือน  ในทุกปเทศบาลไดจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ  และคาวัสดุอุปกรณไฟฟา  สําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุด    ปจจุบันสามารถ
ขยายไฟฟาสาธารณะไปแลวประมาณรอยละ  100  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

5.2  การประปา 
  -  จํานวนครัวเรือนใชน้ําประปาท้ังสิ้น  1,230  ครัวเรือน 
  -  หนวยงานรับผิดชอบกิจการประปาคือ  การประปาสวนภูมิภาค 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีใชคือ  526  ลูกบาศกเซนติเมตร 
  -  แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตน้ําประปาเปนแหลงน้ําผิวดินซ่ึงใชจากลําน้ําอูน  ซ่ึงมีน้ําตลอด 
ท้ังปเพียงพอตอการผลิต  
๕.๔ โทรศัพท 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ ๙๐ ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีซ่ึงจะมีความสะดวกในการใชและการ
ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 



 
๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 เทศบาลตําบลพรรณานิคมเปนท่ีต้ังของท่ีวาการอําเภอพรรณานิคมและสวนราชการหลายแหง จึง
มีท่ีทําการไปรษณียประจําอําเภอพรรณานิคมท่ีใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงในเรื่อง
ของการสื่อสารและการขนสงวัสดุ ครุภัณฑ        
  -  เขตเทศบาลฯ  มีโทรศัพทสวนบุคคลรวม  385  สาย 
  -  จํานวนตูโทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาลท้ังสิ้น  4  จุด 
  -  มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลขใหบริการดานไปรษณีย  จํานวน  1  แหง 
  -  มีระบบเสียงตามสายใหบริการดานขอมูลขาวสารในเขตเทศบาล 
  -  มีหนวยงานวิทยุสื่อสารในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล  3  แหง  คือ  สํานักงานปกครองอําเภอพรรณา
นิคม  สถานีตํารวจภูธรอําเภอพรรณานิคม  และสํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร   
    ภายในเขตเทศบาลมีการประกอบเกษตรกรรมนอยมาก  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนอาคาร  
รานคา  การเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีเพียงรอยละ  5  ของพ้ืนท่ีในเขต  พ้ืนท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดคือ  ขาว  
รองลงมาผลไม  ไมดอกไมประดับ  สําหรับพืชผักสวนครัวจะนิยมปลูกตามครัวเรือน 

 6.2  การปศุสัตว 
    ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีจํานวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว  75 ครัวเรือน 

6.3  การบริการ 
ในเขตเทศบาลมีรานคาเอกชนจํานวนมาก โดยสวนมากเปนรานคาเบ็ดเตล็ดท่ัวไป รองลงมาเปนรานอาหาร   
รานเสริมสวย    รานเครื่องใชไฟฟา    รานซอมรถ   รานคาวัสดุกอสรางท่ัวไป   ซ่ึงจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ  
ไดดังนี้ 
  -  สถานีบริการน้ํามัน  1 แหง 
  -  ตลาดสด    2 แหง 
  -  รานคาท่ัวไป   150 แหง   
- รานเสริมสวย      10 แหง 
- โรงแรม /รสีอรท  3 แหง 

 6.4  การทองเท่ียว 
 ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม   ไมมีแหลงทองเท่ียว  แตนอกเขตจะมีแหลงทองเท่ียวทางพุทธศาสนาท่ี
มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป  ไดแก พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน  อาจาโร  ตั้งอยูท่ีวัดปาอุดมสมพร  ตําบล
พรรณานิคม    อําเภอพรรณานิคม   หางจากเทศบาลตําบลพรรณานคิม   2    กิโลเมตร 

 6.5  การอุตสาหกรรม  
   ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ไมมีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานแตมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใชแรงงานภายในครัวเรือนประกอบดวย โรงสีขาว 1 โรง  มีกําลังการ
ผลิต  1  เกวียน/วัน โรงงานผลิตเสาปูน  จํานวน  2  โรง  มีกําลังการผลติ    20  ตน/วนั 
 



 6.6  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  -  รานคาท่ัวไป   150 แหง   
-  ธนาคารใหบริการประชาชน 1 แหง  คือ ธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ  

7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
 7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
 

หมูท่ี ช่ือบาน ครัวเรือน จํานวนชาย 
(คน) 

จํานวนหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2 
6 

10 
 

บานพรรณา 
บานโคกสุวรรณ 
บานนอยโนนจํานง 
 

445 
493 
433 

 

276 
426 
465 

284 
475 
562 

 

560 
901 

1,027 

รวม 1,371 1,167 1,321 2,488 
  
 7.2  ขอมูลดานการเกษตร 
    จําแนกตามลักษณะการใชท่ีดิน 
   เทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีพ้ืนท้ังหมด  1.54  ตารางกิโลเมตร  แบงการใชท่ีดิน
ออกเปน 
   -  พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือพักอาศัย  จํานวน  814.50  ไร 
   -  พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร  ปลูกผลไม  ทําสวน  จํานวน  44  ไร 
   -  พ้ืนท่ีราชพัสดุจํานวน  126  ไร 
 ๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณนานิคม  มีลําน้ําอูน และใชน้ําจากคลอง
ชลประทานเข่ือนน้ําอูน ในการปลูกพืชทางการเกษตร 

 ๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลไดรับการบริการดานน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคจาก
สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน 
 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานิคม นับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองคกร
ทางศาสนาในพ้ืนท่ี ประกอบดวยวัด   2  แหง ไดแก 
1. วัดอุฒาจารย   หมู 2 บานพรรณา 
2. วัดสุทธิมงคล   หมู 6 บานโคกสุวรรณ  
 ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
ประชากรสวนใหญ เชื้อชาติเดิมเปนภูไท มีบุญประเพณีท่ีถือปฏิบัติเปนประจําแตละเดือน ดังนี้ 



เดือนอาย บุญสูขวัญขาว คือ เม่ือเก็บเก่ียวขาวเสร็จเรียบรอย จะนําขาวสวนหนึ่งตามศรัทธาไปรวมกันท่ีวัด
แลวนิมนตพระมาสวดทําพิธีเพ่ืออัญเชิญคุณขาว 
เดือนสาม บุญขาวจี่ คือ เม่ือถึงวัน ๑๕ คํ่า เดือนสาม จะนําขาวเหนียวมาปนเปนกอนแลวนําไปจี่ โดยนํา
ขาวจี่ไปตักบาตร 
เดือนส่ี บุญพระเวส คือ บุญประเพณีท่ีทํากันอยางใหญโต มีการแหพระเวสสันดรเขาเมือง มีการเทศน
มหาชาติและการขอฟาขอฝน 
เดือนหา บุญสงกรานต คือ บุญประเพณีประจําป ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๒-๑๕ เมษายน ของทุกป มีการ
ทําบุญสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุและผูท่ีเคารพนับถือ รวมท้ังการขอพรจากผูสูงอายุ ผูเฒาผูแกของ
หมูบาน 
เดือนแปด บุญเขาพรรษา คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะไปทําบุญ แหเทียน ผาอาบน้ําฝน ถวายพระท่ีวัด
เพ่ือพระสงฆจะไดจําพรรษาไดตลอด ๓ เดือน 
เดือนเกา บุญขาวประดับดิน คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะนําขาวปลาอาหารไปทําบุญท่ีวัดและแบงขาว
ปลาอาหารจํานวนหนึ่ง ไปบูชาดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนดิน 
เดือนสิบ บุญขาวสารท คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะนําขาวหอเล็ก อาหารหวานคาว และกระยาสารท ซ่ึง
ทําจากขาวตอก ถ่ัว งา น้ําตาล มะพราว คลุกใหเขากัน นําถวายพระ 
เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา คือบุญประเพณีท่ีเม่ือถึงวันออกพรรษา ชาวบานจะไปเวียนเทียนท่ีวัด กอน
วันอกพรรษา บางหมูบานจะมีการแหปราสาทผึ้ง โดยนําข้ีผึ้งมาทําเปนรูปปราสาทแหไปถวายวัด รุงข้ึนจึง
เปนวันออกพรรษา ในตอนเชาจะมีการทําบุญตักบาตร 
เดือนสิบสอง บุญกฐิน คือ บุญประเพณี เม่ือออกพรรษาแลว ทุกหมูบาจะมีการทอดกฐินถวายท่ีวัดใน
หมูบาน หรือวัดอ่ืน ๆ ตามศรัทธา สวนบุญผาปานั้นจะทําไดทุกเดือนตามแตศรัทธา 
ความเช่ือ ประชากรสวนใหญมีความเชื่อท่ีถือปฏิบัติกันเปนประจํา คือ การนับถือผี เชน ผีหลักเมือง ผีปูตา 
หมอเหยา หมอดู ผีบานผีเรือน ผีปา ผีนา ฯลฯ 
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ไดแก การจักสาน ซ่ึงเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดท่ีนาสนใจ 
เนื่องจากมีการผลิตตลอดป วัสดุในการจักสานสามารถหาไดในทองถ่ิน   มีการทอผาฝาย ขอจํากัดยังขาด
การเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง ท้ังดานการประชาสัมพันธและการตลาด 
 ภาษาถ่ินท่ีใช ไดแก ภาษาภูไท  
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติแรธาตุท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2557-2560) 
1.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดรับและการเบกิจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 

1.1 สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2553 – 2557)  
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) ข้ึนมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2556 – 2558) (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) อันมี
ลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืน
มาดําเนินงานให  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

ท้ังนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้       
ปงบประมาณ .ศ. 2557   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 35 18 51.42 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 21 15 71.42 
3. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 53 38 71.70 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -  

รวม 109   

การตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
รายรับตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 37,180,656.24  บาท แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     427,699.๘0  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  249,675.๐๐  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,216,691.70 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    143,645.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     11,566,773.74 บาท 



หมวดรายไดจากรัฐบาล    10,963,845.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)  3,566,490.๐๐ บาท 
รายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๒5,619,164.25 บาท แยกเปน 
  งบกลาง      1,413,864.56.00 
 บาท 
  งบบุคลากร     9,492,223.64 บาท 
  งบดําเนินการ     8,481,031.05 บาท 
  เงินอุดหนุน     ๑,762,111.00 บาท 
  งบลงทุน(คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 681,955.00  บาท 
  เงินอุดหนุน     1,983,600.๐๐ บาท 
หมวดรายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 3,566,490.๐๐ บาท 

งบประมาณป พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 35 18 51.42 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 21 15 71.42 
3. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 53 38 71.70 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -  

รวม 109   

การตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รายรับตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 32,032,719.๗2  บาท แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     426,5๖2.๘4  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  341,๒๕6.๐๐  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,008,054.24 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    44,653.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     13,586,047.64 บาท 
หมวดรายไดจากรัฐบาล    12,424,200.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)  4,201,946.๐๐ บาท 
รายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๒0,749,249.15 บาท แยกเปน 
  งบกลาง     469,655.00  บาท 
  งบบุคลากร    10,240,345.73 บาท 
  งบดําเนินการ    4,800,747.42 บาท 
  เงินอุดหนุน    ๑,762,111.00 บาท 
  คาครุภัณฑ    3,800.00  บาท 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   ๒,๒๔๙,๗๒๐.๐๐ บาท 
หมวดรายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 3,472,590.๐๐ บาท 



ปงบประมาณ .ศ. 2559   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 35 18 51.42 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 21 15 71.42 
3. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 53 38 71.70 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -  

รวม 109   

    
รายรับตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 30,452,772095  บาท แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     442,971.38  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  256,219.๐๐  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    844,401.17 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    24,020.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     12,394,201.40 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    10,002,702.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)  6,488,255.๐๐ บาท 
รายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 จํานวน ๒1,726,646.10 บาท แยกเปน 
  งบกลาง      528,021.50  บาท 
  งบบุคลากร     10,031,830.00 บาท 
  งบดําเนินการ     4,610,189.60 บาท 
  เงินอุดหนุน     ๑,775,000.00 บาท 
  งบลงทุนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   100,400.00  บาท 
  หมวดรายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 4,682,205.๐๐ บาท 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐  
ตั้งประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓6,00๐,๐๐๐ บาท   แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     479,000.00  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  366,500.00  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,330,250.00 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    80,000.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     14,744,250.00 บาท 
หมวดรายไดจากรัฐบาล    19,000,000.00 บาท 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  หมวด ๖  ขอ 29  และระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เ พ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป   
 เทศบาลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยไดมีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  ซ่ึงเทศบาลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้ 
     ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  53.89  
จากการท่ีสํารวจความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทากอน พบวา ประชาชนใหความพึง
ใน ดังนี้  
- พอใจมาก                       รอยละ  55.58 
- พอใจต่ําสุด   รอยละ  52.20  
         ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  57.29 
จากการท่ีสํารวจความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทากอน พบวา ประชาชนใหความพึง
ใน ดังนี้  
- พอใจมาก                       รอยละ  62.39 
- พอใจต่ําสุด   รอยละ  52.20  
     
          ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  66.59   
ระดับพอใจ   
- พอใจมาก                       รอยละ  68.43 
- พอใจต่ําสุด   รอยละ  65.35  
   ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  รอยละ  70   
ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 



2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เพ่ือแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผล
จากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   
1.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
4.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
5  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
6.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ไมมีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
11. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
12 ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
13. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.2 ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถดําเนินการไดตามท่ี
ประชาชนตองการเฉลี่ย 3 ป  ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  
ดังนี้ 
 1. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทํา
ใหเทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
 2. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลทากอน เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง ยังมีการกอสรางและซอมแซมเรื่อยๆ เนื่องจากจํากัดดวยงบประมาณในการบริหาร 
 3. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําให
ไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ 
 4. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ  
 



3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปญหา 
1)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
4)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
5)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได  
อุปสรรค 
1)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม
เพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี 
 
 แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
3)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไข
ปญหาเรื่องน้ําประปา   
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล 
 
 
 
  



  ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ปญหา 
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
2)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
3)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 
1)  เทศบาลตําบลพรรณานิคมมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการ
ของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  
2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               
3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    
5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไข
ปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุก
ป 
(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล 
 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปญหา 
1)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 



3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
อุปสรรค 
1)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม
เพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี  
   แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  
3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
2)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
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