
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลพรรณานิคม   อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการจดังาพิธี รัฐ

พิธี เทศบาลตําบล

พรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร 

เพ่ือเทิดทูนสถานบัน

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ราํลึก

ในพระ 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติ

ในวันสําคัญตามนโยบาย

ของรัฐบาลประชาชนเขา

รวมกิจกรรมท้ังหมด 

2,400 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูท่ีเขารวม

กิจกรรม       

รอยละ 70  

ประชาชน 

ขาราชการ แสดง

ความจงรักภักดี 

เทิดทูนสถานบันชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั อําเภอ

พรรณานิคม 

2 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง

ศูนยขอมูลขาวสาร 

อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

รวบรวม เผยแพร

ขอมูลขาวสารของสวน

ราชการ 

จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสาร 

จํานวน 1 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีสถานท่ี

ขอมูลขาวสาร

ระดับอําเภอ 

1 แหง  

ประชาชน 

ขาราชการ มีสถานท่ี

ขอมูลขาวสาร 

สํานักปลดั เทศบาล

ตําบล

พรรณานิคม 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. สนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

เพ่ืออุดหนุนคา

จัดการเรียนการสอน

รายหัว ของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม จํานวน 1 แหง 

3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 เด็กนักเรยีน

รอยละ ๑๐๐

ไดรับคา

จัดการเรียน

การสอน 

เด็กนักเรยีน

ไดรับการ

พัฒนา 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กพรรณานิคม 

รวม 1  โครงการ - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - - 

            

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.2 แผนงานการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. สนับสนุนคาใชจาย

การบริหาร

สถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) ตาม

โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 2 

โรงเรียน  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (สพฐ.) 

เพ่ืออุดหนุน

คาอาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 2 

โรงเรียน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 1 แหง 

 โรงเรียนอนุบาลพรรณา

นิคม 

3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 เด็กนักเรยีน

รอยละ ๑๐๐

ไดรับอาหาร

กลางวัน 

เด็กนักเรยีน

ไดรับ

ประทาน

อาหารครบ 

5 หมู 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม 

รวม 1  โครงการ - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. งานประเพณี

บวงสรวงเจาปู    

หอถลา 

งานประเพณี

บวงสรวงเจาปู    

หอถลา ชุมชนหลัก

เมือง 

ชุมชนหลักเมือง 60,000 60,000 60,000 60,000     เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม 

รวม 1  โครงการ - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    1.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 
.  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

1 

 

โครงการอุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

สุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจากโรคตางๆ 

อุดหนุน จํานวน 

8 ชุมชน ๆละ 

7,500 บาท  

80,000 

(2560:80,000) 

 

 

 

80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ

ท่ีขอรับการ

อุดหนุน 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีสุขภาพ

พลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจาก

โรคตางๆ 

 

สํานักปลดั สาธารณสุขมูล

ฐานแตละ

หมูบาน 

รวม 1  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - -  

แบบ ผ. 02 



 

 

 
 


