
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ดานบริหารท่ัวไป 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

ดานการเศรษฐกิจ 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

ทุกกอง สํานักปลดั 

กองคลัง 

2 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ดานบริหารท่ัวไป 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

กองการศึกษา 

 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

3 ดานการบริหารจัดการบานเมือง

ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานบริหารท่ัวไป 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

ดานการเศรษฐกิจ 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองชาง สํานักปลดั 

กองคลัง 

4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกจิ ดานบริหารท่ัวไป 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลดั สํานักปลดั 

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบาลพรรณนานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 

1. 1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

8 950,000 8 950,000 8 950,000 8 950,000 32 3,800,000 

1. 2 แผนงานการศึกษา 21 1,517,800 21 1,517,800 21 1,517,800 21 1,517,800 84 6,071,200 

1. 3 แผนงานสาธารณสุข 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 36 3,440,000 

1. 4 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

12 510,000 12 510,000 12 510,000 12 510,000 48 2,040,000 

1. 5 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000 

1.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและนันทนาการ 

6 235,000 6 235,000 6 235,000 6 235,000 24 940,000 

1.7 แผนงานงบกลาง 4 3,633,000 4 3,653,000 4 4,393,000 4 4,773,000 16 16,452,000 

รวม 62 7,805,800 62 7,825,800 62 8,565,800 62 8,945,800 248 33,143,200 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 
2. 1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

7 475,000 7 475,000 7 475,000 7 475,000 28 1,900,000 

2. 2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

28 10,740,000 28 10,740,000 28 10,740,000 28 10,740,000 112 42,960,000 

รวม 35 11,215,000 35 11,215,000 35 11,215,000 35 11,215,000 140 44,860,000 

                                                      
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3. 1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

36 15,060,000 36 15,060,000 36 15,060,000 36 15,060,000 144 60,240,000 

3. 2 แผนงานงานรักษาความ
สงบ 

9 725,000 9 725,000 9 725,000 9 725,000 36 2,900,000 

3. 3 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

9 280,000 9 280,000 9 280,000 9 280,000 36 1,120,000 

3. 4 แผนงานงบกลาง 7 1,025,000 7 1,025,000 7 1,025,000 7 1,025,000 28 4,100,000 

รวม 61 17,090,000 61 17,090,000 61 17,090,000 61 17,090,000 244 68,360,000 
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ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 
 
4. 1 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

9 1,370,,000 9 1,370,,000 9 1,370,,000 9 1,370,000 36 5,480,000 

รวม 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 36 5,480,000 

รวมท้ังหมด 167 37,480,800 167 37,500,800 167 38,240,800 167 38,620,800 668 151,843,200 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลพรรณนานิคม  อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 

   1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการยายสอนหลาน เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต. 

พรรณานิคมไดรูจักวิถี

ชาวบานในสมัยกอน และ

เปนการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยสืบตอไป 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

10,000  10,000  10,000  10,000  เด็กเล็ก

กอนวัย

เรียน 

เด็กไดรูจักการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

กอง

การศึกษา 

2 ปรับปรุงและซอมแซม

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาและทํานุบํารุง

ตัวอาคารสวนท่ีชํารุดใหใช

งานไดด ี

อาคารพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

30,000  30,000  30,000  30,000  เด็กเล็ก อาคารสวนท่ี

ชํารุดใชงานไดดี

เหมือนเดมิ 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 กอสรางรั้วและปายศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีอาณาเขตท่ีปลอดภัย

และความสะดวกในการ

รักษาสินทรัพยของทาง

ราชการ 

เด็กเล็กจํานวน 60 

คน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

200,000  200,000  200,000  200,000.00  เด็กเล็ก เด็กเล็กมีสถานท่ี

ท่ีปลอดภัย 

กอง

การศึกษา 

4 กอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กเล็กไดมีสถานท่ี

เลนไดพัฒนาศักยภาพ

ทักษะดานรางกาย 

เด็กเล็กจํานวน 60 

คน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  เด็กเล็ก

กอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กมีสถานท่ี

เลนเพียงพอ มี

พัฒนาการท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

5 กอสรางโรงอาหารและครัว

สําหรับเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา

ไดมสีถานท่ีรับประทาน

อาหารท่ีถูกสุขอนามัย 

และมสีถานท่ีประกอบ

อาหารท่ีถูกสุขอนามัยตาม

มาตรฐานของศูนย 

เด็กเล็กจํานวน 60 

คน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  เด็กเล็ก

กอนวัย

เรียน 

ศพด.พรรณา

นิคม มีสถานท่ี

รับประทาน

อาหาร และ

ประกอบท่ีถูก

สุขอนามัย  ตาม

มาตรฐานของ

ศูนย 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

ของยาวชนกลาแสดง

ความคิดเห็น มีกิจกรรม

รวมกัน 

จัดตั้งศูนยเยาวชน 

จํานวน 1 แหง 

30,000  30,000  30,000  30,000  เยาวชน  เยาวชนกลา

แสดงความ

คิดเห็น มีสวน

รวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน

ตน 

กอง

การศึกษา 

7 โครงการกอสรางหองสุขา

สําหรับเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมีสุขาใช

ท่ีเพียงพอและใหถูก

สุขอนามัย 

เด็กกอนวัยเรยีน 60 

คน ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

80,000   80,000   80,000   80,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กไดมีสุขา

ใชท่ีเพียงพอและ

ใหถูกสุขอนามัย 

กอง

การศึกษา 

8  กอสรางสนามหญาเทียม เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนเด็ก

นักเรียนรักการออกกําลัง

กายมีความสามัคค ี

ประชาชนท่ัวไป

เยาวชนและเด็ก

นักเรียนท้ัง 8 ชุมชน 

300,000   300,000  300,000   300,000   ประชาชน

ท่ัวไป 

เยาวชน ประ

ชานมีสุขภาพ

แข็งแรง มีความ

สามัคคีใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

กอง

การศึกษา 

รวม  8  โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000    
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 จัดซื้อวัสดุงานบาน งานครัว 

ศพด. ทต. พรรณานิคม 

เพ่ือใหศูนยเด็ก ฯ ไดมีวัสดุใช ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

30,000   30,000   30,000   30,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

ศูนย ฯไดมีวัสดุ 

งานบาน งานครัว

ไวใชพอเพียงกับ

เด็กวัยกอนเรยีน 

กอง

การศึกษา 

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณไีทย 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดรูจักขนม

ธรรมเนียมประเพณีไทย 

เด็กเล็กในศนูยพัฒนา

เด็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม จํานวน 50 

คน 

5,000   5,000   5,000   5,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคมได

รูจัก

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการวันพอ เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต.

พรรณานิคม ไดเห็น

ความสําคญัของบิดาผูให

กําเนิด 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

5,000   5,000   5,000   5,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศุนย

เห็นความสําคัญ

ของบิดาผูให

กําเนิด 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 63 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 จัดซื้ออุปกรณเด็กเลนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือใหเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมีอุปกรณเด็กเลน ได

พัฒนาศักยภาพทักษะดาน

รางกาย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

200,000   200,000   200,000   200,000   เด็กเล็กกอน

วัยเรียน 

เด็กเล็กมีอุปกรณ

เด็กเลนท่ีเพียงพอ 

มีพัฒนาการท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

5 โครงการสงเสริมกีฬา

เยาวชน 

เพ่ือสนับสนุนเยาวชนในการ

แขงขันกีฬาระดับท่ีสูงข้ึน 

จังหวัด ภาค ประเทศ 

เยาวชนท่ีเปนตัวแทน

ของชุมชน เทศบาล 

50,000   50,000   50,000   50,000   เยาวชน ตัวแทนนักกีฬาได

เขารวมการ

แขงขันกีฬาใน

ระดับตางๆ 

กอง

การศึกษา 

6 โครงการบัณฑิตนอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือจัดงานในวันท่ีเด็กไดจบ

จาก ศพด. ทต. พรรณานิคม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

5,000   5,000   5,000   5,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

ใหเด็กไดมีการ

เรียนรูการสาํเรจ็

ในการศึกษา 

กอง

การศึกษา 

7 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลพรรณา

นิคม ใหนาอยู 

ปรับปรุง ตกแตง

สภาพแวดลอมบรเิวณ

รอบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.พรรณานิคม 

254,000   254,000   254,000   254,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต. พรรณานิคม 

มีสภาพแวดลอม

บรรยากาศท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 64 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 จัดตั้งศูนยการเรยีนรูชุมชน เพ่ือใหประชาชน เด็กและ

เยาวชน ไดมีแหลงศึกษา

เรียนรู 

ประชาชน เด็ก และ

เยาวชนในเขต ทต.ตําบล

พรรณานิคม 

200,000   200,000   200,000   200,000   เด็กและ

เยาวชน 

ประชาชน เด็ก

และเยาวชน ไดมี

แหลงศึกษาเรยีนรู 

กอง

การศึกษา 

9 โครงการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนา IQ และ EQ เด็ก

วัย 0-5 ป 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูปกครองผูเลี้ยงดูแลเด็กใน

ศูนยและครอบครัวมีความรู 

และความเขาใจวิธีการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กแรก

เกิดถึงอายุ 5 ป 

เด็กเล็กและผูปกครอง

ของเด็กในศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก ทต. พรรณา

นิคม 

20,000   20,000   20,000   20,000   เด็ก 0- 5 ป เด็กปฐมวัยมีการ

พัฒนาการทุกดาน

เพ่ิมข้ึน ครูพ่ีเลีย้ง

เด็กฯมคีวามรู

ความเขาใจในการ

ดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผูปกครอง ครผูู

เลี้ยงเด็กและเด็ก

แรกเกิด ถึงอายุ 5 

ป มีความรูความ

เขาใจ 

กอง

การศึกษา 

10 โครงการสงเสริมพัฒนาเด็ก

เล็กและเยาวชน 

เพ่ือใหเด็กเล็กใหมีพัฒนาการ

สมวัยและเพ่ิมทักษะการ

เรียนรู 

เด็กนักเรยีนปฐม 

มัธยมศึกษา จํานวน 60 

คน 

40,000   40,000   40,000   40,000   เด็กนักเรยีน

ปฐม 

มัธยมศึกษา 

เด็กเล็กไดมีการ

พัฒนาท่ีสมวัยและ

เพ่ิมทักษะความรู 

กอง

การศึกษา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 65 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11 โครงการสอนคอมพิวเตอร เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะมี

ความรูความสามารถในการ

ใชคอมพิวเตอรมากยิ่งข้ึน 

เด็กนักเรยีน ป.1 -ป.6 

โรงเรียนอนุบาลพรรณา

นิคม 

40,000   40,000   40,000   40,000   เด็กนักเรยีน 

ป1 - ป.6  

เด็กนักเรยีน ป.1 

- ป.6 ไดมีทักษะ

ความรู

ความสามารถใน

การใชงาน

คอมพิวเตอร 

กอง

การศึกษา 

12 โครงการ English Camp เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมี

ทักษะ ความรู ความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษ 

เด็กนักเรยีน ป.1- ป.6 

โรงเรียนอนุบาลพรรณา

นิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   เด็กนักเรยีน 

ป.1- ป.6  

เด็กเล็กนักเรียน 

ป.1 - ป.6 ทักษะ

ความรู 

ความสามารถใน

การพูด

ภาษาอังกฤษ 

กอง

การศึกษา 

13 โครงการสนุกคิดกับ

วิทยาศาสตร 

เพ่ือใหเยาวชนนักเรียนเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

ไดเพ่ิมพูนทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

เยาวชน นักเรียนเด็กเล็ก 

60 คน ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ 

30,000   30,000   30,000   30,000   เด็กเล็ก 

นักเรียน 

ใหเยาวชน

นักเรียนเด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กฯ ไดเพ่ิมพูน

ทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

กอง

การศึกษา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 66 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 สนับสนุนอาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือใหเด็กในวัยเรยีนไดรับ

อาหารมีคณุคาในปรมิาณ

พอเพียง 

เด็กกอนวัยเรยีน ศพด. 

ทต. พรรณานิคม   

294,000   294,000   294,000   294,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กกอนวัยเรยีน

ไดรับประทาน

อาหารท่ีมีปรมิาณ

พอเพียง 

กอง

การศึกษา 

15 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรยีนไดดื่ม

นมในปริมาณพอเพียง

เสรมิสรางการเจริญเติบโต 

เด็กกอนวัยเรยีน ศพด. 

ทต. พรรณานิคม   

124,800   124,800   124,800  124,800   เด็กกอนวัย

เรียน 

เสรมิสรางการ

เจริญเติบโตเด็ก

กอนวัยเรียนไดดืม่

นมมีคุณคาใน

ปริมาณพอเพียง 

กอง

การศึกษา 

16 โครงการกิจกรรมวันแม เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต.

พรรณานิคมไดเห็น

ความสําคญัของมารดาผูให

กําเนิด 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

10,000   10,000   10,000   10,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคมเห็น

ความสําคญัของ

บิดาผูใหกําเนิด 

กอง

การศึกษา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 67 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17 กอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี

สถานท่ีออกกําลังกายและจัด

กิจกรรม  

สนามเด็กเลนจํานวน 1 

แหง 

50,000   50,000   50,000   50,000   เด็กนักเรยีน เด็กเยาวชน และ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกาํลังกายและ

จัดกิจกรรม 

กอง

การศึกษา 

18 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา

แกเด็กวัยเรียนกอนเรยีน

ศพด. ทต. พรรณานิคม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กไดมีวัสดุท่ี

ทันสมัย มี

พัฒนาการดาน

ตางๆ 

กอง

การศึกษา 

19 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย

หางไกลโรคตดิตอ 

เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต.

พรรณานิคม มสีุขภาพ

อนามัยท่ีดี ปลอดภัยจาก

โรคตดิตอ 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนเด็กเล็กมี

สุขภาพอนามัยท่ีดี 

ไมเปนโรคติดตอ 

กอง

การศึกษา 

20 โครงการจดังานวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือจัดงานวันเด็กประจําป

รวมกับโรงเรียนในเขต/นอก

เขตเทศบาล 

เด็กและเยาวในเขต

เทศบาลและพ้ืนท่ี 

ใกลเคียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 

 

สถาบันครอบครัว

มีภูมิคุมกัน เด็ก

กลาแสดงออก 

กอง

การศึกษา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 68 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

21 โครงการหนูนอยฟนสวย เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต. 

พรรณานิคมมสีุขภาพทันตก

รรมท่ีดีและปลอดภัยจากโรค

ชองปาก 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศนูยมี

สุขภาพ    ทันตก

รรมท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

รวม  21  โครงการ 1,517,800 1,517,800 1,517,800 1,517,800    
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1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอาหาร

ปลอดภัย 

เพ่ือใหผูประกอบการ

ไดตระหนักถึงการ

ประกอบอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ เพ่ือเปน

การเฝาระวังความ

ปลอดภัยของอาหาร  

กลุม

ผูประกอบการ

ในเขตเทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ผูประกอบการมีการ

ประกอบอาหารท่ี

ปลอดภัยถูก

สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 

2 โครงการรณรงค

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือสรางจิตสํานึกและ

ความรับผิดชอบของผู

เลี้ยงสตัวใหไดมีสวน

รวมโดยการนําสัตวมา

รับบริการ และปองกัน

ตัวจากโรคพิษสุนขบา 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนมร

จิตสํานึกท่ีดีนําสัตว

เลี้ยงมารับบริการ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

3 โครงการดูแลสุขภาพ

เบ้ืองตน 

เพ่ือใหประชาชน 

ไดรับ การบริการดาน

สาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

30,000   30,000   30,000   30,000   ประชาชน ประชาชนสามารถ

เขารับบริการไดอยาง

ท่ัวถึง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

สาธารณสุข 

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 70 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการสาธารณสุข

มูลฐานเพ่ือสงเสริม

สุขภาพภาคประชาชน  

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและสามารถ

ปองกันตนเองจากการ

เจ็บปวยได 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

80,000   80,000   80,000   80,000   ประชาชน ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรงหางไกลจาก

โลก 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

5 โครงการสงเสริม

สุขภาพประชาชน 

เพ่ือลดความเสีย่งตอ

การเกิดโรค เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง  

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนไมเจ็บปวย

สุขภาพแข็งแรง

ปลอดโลกมสีุขภาพ

ชีวิตท่ีดี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

6 ปรับปรุงซอมแซมโรง

ฆาสัตวเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

เพ่ือไมใหเกิดอันตราย

ตอผูท่ีมาใชบริการ 

เพ่ือใหถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาลของโรง

ฆาสัตว  

ปรับปรุง

ซอมแซมโรงฆา

สัตวเทศบาล 

หมู 6 

30,000   30,000   30,000   30,000   ประชาชน ปลอดภัยถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาลของ

โรงฆาสัตว 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

7 ปรับปรุงซอมแซม

พัฒนาตลาดสด 

เพ่ือพัฒนาตลาดสดท้ัง 

2 แหง ใหสะอาดถูก

สุขลักษณะตาม

มาตรฐาน 

ตลาดสด 2 แหง 

(ตลาดเชา,ตลาด

เย็น) 

500,000   500,000   500,000   500,000  ประชาชน ตลาดสดไดมาตรฐาน 

สะอาด ถูก

สุขลักษณะ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการควบคมุ

ปองกันโรคติดตอและ

โรคไมตดิตอ 

เพ่ือใหประชาชนรูจัก

ปองกันตนเองจาก

โรคตดิตอและโรคไม

ติดตอ เพ่ือลดการ

ระบาดของโรค  

อบรม 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

40,000   40,000   40,000   40,000   ประชาชน ประชาชนรูจักดูแล

และปองกันตนเอง

จากโรคติดตอและไม

ติดตอได  

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

9  โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

สาธารณสุข 

เพ่ือสรางความรูความ

เขาใจแกประชาชนใน

ดานสาธารณสุข 

อบรม 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

120,000   120,000   120,000   120,000  ประชาชน ประชาชนมีความรู

ความเขาใจดาน

สาธารณสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

รวม  9 โครงการ 860,000 860,000 860,000 860,000    
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1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการคายเยาวชน     

ตนกลา 

เพ่ือใหเยาวชนมีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ

ปญหายาเสพตดิท่ี

ถูกตอง 

นักเรียนกลุมเสี่ยง 

ช้ัน ม.1 , ม.6 จาก

โรงเรียน

พรรณาวุฒาจารย 

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เยาวชนมีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ

ปญหายาเสพตดิท่ี

ถูกตอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชน 

เพ่ือเปนการสนับสนุน

และสงเสรมิบทบาท

เด็กและเยาวชนในเชิง

สรางสรรค 

สภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

10,000   10,000   10,000   10,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เด็กและเยาวชนมี

ความคิดในเชิง

สรางสรรค 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการเพาะกลา

คุณธรรม เพ่ือการพัฒนา

สังคม 

เพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เปนตนกลา

คุณธรรมของสังคมไทย

ในอนาคตใหครอบครัว 

ชุมชน วัด และสังคมไทย 

ไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

และคุณธรรม  

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เด็กและเยาวชนมี

คุณธรรมจริยธรรมสืบ

ทอดศาสนาใหมั่นคง

สืบไป 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการเขาคายอบรม

เยาวชนสานสายใยรักใน

ครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมความรัก

ความเขาใจอันดีใน

ครอบครัวแกเด็กและ

เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลตําบล

ตําบลพรรณานิคม 

20,000   20,000   20,000   20,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เด็กและเยาวชนรัก

และตระหนักถึง

ความสําคญัของ

ครอบครัว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการจดัตั้งศูนย

เอนกประสงคผูสูงอาย ุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ และมีการ

ทํากิจกรรมรวมกันกับ

สังคม 

จัดตั้งศูนย

เอนกประสงค 

จํานวน 1 แหง 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายไุดรับการ

ดูแลเอาใจใสไดรับ

การพัฒนามีคณุภาพ

ชีวิตดีข้ึน อยูในสังคม

อยางมีความสุข 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมสงเสรมิ

อาชีพใหแกผูสูงอายุ ผู

พิการ 

เพ่ือสรางงานสราง

อาชีพใหแกผูสูงอายุ ผู

พิการอัมพาต 

ดํารงชีวิตอยูในสังคม

และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน  

1 ครั้ง/ป 90,000   90,000   90,000   90,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายุ ผูพิการมี

รายไดในการดาํรงชีพ 

และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ข้ัน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงสงเสริมสุขภาพผูสูง

วัย สรางจิตสดใส 

รางกายแข็งแรง 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพให

ผูสูงอายุมสีุขภาพดีท้ัง

ทางรางกายจิตใจ 

อารมณ  

ผูสูงอายุท้ัง 8 

ชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายุมสีุขภาพดีท้ัง

ทางรางกายจิตใจ 

อารมณ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 โครงการกอสรางทาง

ลาดและสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูพิการและ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูพิการท่ีมา

ติดตอราชการ 

กอสรางทางลาด 

และสิ่งอํานวย

ความสะดวก

สําหรับผูพิการ 

10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน ผูพิการ ผูสูงอายุ

สามารถติดตอ

ราชการกับเทศบาลได

สะดวกข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการเยี่ยมบาน เพ่ือสงเสริมแลฟนฟู

จิตใจของผูสูงอาย ุผู

พิการใหมีความสุขและ

รูสึกมีคณุคาตอสังคม 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ในเขตเทศบาล  

10,000   10,000   10,000   10,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายุ ผูพิการ รูสึก

มีคุณคา ตอครอบครัว

และสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการสายใยรักความ

ผูกพัน สานสมัพันธความ

หวงใยรวมสานฝนปน

นํ้าใจ ดูแลอนามัยคน

พิการ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู

ใหแกครอบครัว ญาต ิ

ผูดูแลคนพิการและ

อาสาสมัคร ในการ

ชวยเหลือฟนฟู

สมรรถภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

ผูพิการในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ครอบครัว ญาติ 

ผูดูแลคนพิการและ

อาสาสมัคร ในการ

ชวยเหลือฟนฟู

สมรรถภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัย ใสใจชีวิตผูพิการ 

เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ

ของผูพิการใหมี

คุณภาพชีวิตและสุข

ภาวะท่ีดีท้ังดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม 

ผูพิการในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูพิการมีคณุภาพชีวิต

และสุขภาวะท่ีดีท้ัง

ดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 โครงการหวงใย ใสใจ

ผูสูงอายุและผูพิการ 

เพ่ือแสดงถึงความรัก

และหวงใยท่ีมีตอ

ผูสูงอายุและสราง

ภูมิคุมกันใหครอบครัว 

ผูสูงอายผุูพิการใน

เขตเทศบาล 

100,000   100,000   100,000   100,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

สถาบันครอบครัวมี

ภูมิคุมกัน ผูสูงอายุ

รูสึกมีคณุคา และมี

ชีวิตอยูในสังคมอยาง

มีความสุข 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวม  12  โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000    
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1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสืบสานภูมิ

ปญญาผูสูงอาย ุ

เพ่ือสืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ินใหอยูคูกับคน

ไทยตลอดไปสงเสริม

อาชีพใหผูสูงอายุมี

รายไดเสริม ลดรายจาย

ใหกับครอบครัว 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน สงเสริมอาชีพ

ใหผูสูงอายุมี

รายไดเสริม ลด

รายจายใหกับ

ครอบครัว 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริมการ

จัดกิจกรรม

นันทนาการเพ่ือเด็ก

และเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการใหกับ

เยาวชน 

เยาวชนในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน เยาวชนใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

สํานักปลดั 

รวม 2  โครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000     

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดัการแขงขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน 

พนักงานเทศบาล เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน 

ประชาชนรักการออกกําลัง

กาย มีความสามัคค ี

จัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนท้ัง 8 

ชุมชน ปละ 1 ครั้ง 

50,000  50,000  50,000  50,000  เยาวชน 

ประชาชน 

เยาวชน ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง มี

ความสามัคคีใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

กอง

การศึกษา 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 

มอบแกประชาชน 8 ชุมชน 

เพ่ือใชในการฝกซอมกีฬา 

เยาวชน ประชาชน 

จํานวน 8 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

20,000  20,000  20,000  20,000  เยาวชน 

ประชาชน 

เยาวชนประชาชนมี

อุปกรณในการ

ฝกซอมและเลนกีฬา 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการจดัการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก 

อบต. พนักงาน ลูกจาง มี

สุขภาพรางกายแข็งแรง มี

ความสามัคคีรักใครปองดอง

กัน 

จัดการแขงขัน

ทองถ่ินสัมพันธ

ภายใน อปท. 

พรรณานิคม 

50,000  50,000  50,000  50,000  ผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

สมาชิก อบต. 

พนักงาน ลูกจาง    

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล สมาชิก 

อบต. พนักงาน 

ลูกจาง มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง มี

ความสามัคคี  

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการแขงขันฟุตซอล เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 

เยาวชน เด็กนักเรยีนรักการ

ออกกําลังกายมีความ

สามัคคีกัน 

ประชาชนท่ัวไป

เยาวชนและเด็ก

นักเรียนท้ัง 8 

ชุมชน 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชนท่ัวไป เยาวชน ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง มี

ความสามัคค ี

กอง

การศึกษา 

5 โครงการวันสงกรานต    

เบิกบาน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กรูจัก

จารีตธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

เด็กเล็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

5,000 5,000  5,000 5,000 เด็กเล็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กรูจักจารีต

ธรรมเนียม ประเพณี

ไทย 

กอง

การศึกษา 

6 โครงการสานสมัพันธ   

(ตานยาเสพติด) 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

เลนกีฬา 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

รวม  6  โครงการ 235,000 235,000 235,000 235,000    
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1.7 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสรางหลักประกัน

รายไดแกผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

8 ชุมชน 

2,900,000  3,100,000  3,300,000  3,500,000  ผูสูงอายุรอยละ 

100 ไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายไุดรับ

การดูแลมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูพิการ

และทุพพลภาพ 

เพ่ือเสรมิสราง

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการ 

ผูพิการในเขตเทศบาล 663,000  483,000  1,023,000  1,203,000  ผูพิการรอยละ 100 

ไดรับเบ้ียผูพิการ 

ผูพิการไดรับ

การดูแล มี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวย

เอดส 

เพ่ือเสรมิสราง

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูติดเช้ือ 

ผูติดเช้ือเอดสท่ีขอรับ

เบ้ียยังชีพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผูปวยเอดสรอยละ 

100 ไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูพิการไดรับ

การดูแล มี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   

4 สนับสนุนการดําเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน 

เพ่ือเสรมิสรางสุขภาพ

การปองกันควบคุมโรค 

ฟนฟูสมรรถภาพใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมทบกองทุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

ตามหลักเกณฑท่ี 

สปสช.กําหนด 

60,000 60,000 60,000 60,000 สนับสนุน

งบประมาณเปนไป

ตามท่ี สปสช. 

กําหนด 

การ

ดําเนินงาน 

กองทุน

หลักประสกัน

สุตภาพ มี

ประสิทธิภาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวม  4  โครงการ 3,633,000 3,653,000 4,393,000 4,773,000    
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2. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 

    2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดังานวัน    

วิสาขบูชา 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ

ฟนฟู ศิลปะ ศาสนา 

ประเพณ ีวัฒนธรรม เกิด

ความสามัคคีในการ

ทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณ ี

วัฒนธรรม 

ไดรับการสบื

ทอดไปยังคน

รุนหลัง มีความ

สามัคคีในการ

ทํางาน 

กอง

การศึกษา 

2 โครงการจดังาน

ประเพณสีงกรานต 

เพ่ือใหประชาชน 

อนุรักษฟนฟู ศิลปะ 

ศาสนา ประเพณ ี

วัฒนธรรม เกิดความ

สามัคคีในการทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณ ี

วัฒนธรรม 

ไดรับการสบื

ทอดไปยังคน

รุนหลัง มีความ

สามัคคีในการ

ทํางาน 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการจดังาน

ประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ

ฟนฟู ศิลปะ ศาสนา 

ประเพณ ีวัฒนธรรม เกิด

ความสามัคคีในการ

ทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

ไดรับการสืบ

ทอดไปยังคนรุน

หลัง มีความ

สามัคคีในการ

ทํางาน 

กอง

การศึกษา 

4 โครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ

ฟนฟู ศิลปะ ศาสนา 

ประเพณ ีวัฒนธรรม เกิด

ความสามัคคีในการ

ทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณี 

วัฒนธรรม ไดรับ

การสืบทอดไป

ยังคนรุนหลัง มี

ความสามัคคีใน

การทํางาน 

กอง

การศึกษา 

5 โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือใหประชาชนได

เขาใจหลักธรรมคําสอน

ของศาสนา 

 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

5,000  5,000  5,000  5,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนเขาใจ

หลักธรรมคํา

สอนของ

พุทธศานา 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการติดตั้งไฟ 

สองสวาง

สวนสาธารณะ    

(ท้ังสองแหง) 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนในการ

จัดกิจกรรมบรเิวณ

สวนสาธารณะ 

บริเวณ

สวนสาธารณะ

จํานวน 20 จุด 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน ประชาชน

สามารถใช

สวนสาธารณะ

ในการจัด

กิจกรรมได

อยางปลอดภัย 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะพรอม

อุปกรณออกกําลังกาย 

เพ่ือใหประชาชน 8 

ชุมชนในเขตเทศบาลมี

สถานท่ี ออกกําลังกาย 

และจัดทํากิจกรรมตาง 

ๆ  

กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค

พรอมอุปกรณออก

กําลังกาย จํานวน 

1 แหง 

100,000  100,000 100,000  100,000  ประชาชน มีสถานท่ีออก

กําลังกายและ

จัดกิจกรรมตาง 

ๆ ของ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 8 

ชุมชน 

กองชาง 

รวม  7 โครงการ 475,000 475,000 475,000 475,000    
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2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะในเขต

เทศบาล 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายไฟฟาสองสวาง

ภายในเขตเทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า     ค.ส.ล. รูป

ตัวย ูขางโรงเรยีน

อนุบาลพรรณานิคม 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 1.20 ม. หนา 

0.15 ม. ลึกเฉลีย่ 1.00 

ม. ยาว 112 ม. วางทอ 

ค.ส.ล.  

347,000  347,000  347,000  347,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคสล. รูปตัวย ู

(ขางเดียว)ถนนเสนา

ณรงค 

เพื่อใหนํ้าไหลสะดวก

แกปญหานํ้าทวมขัง 

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 

ม. ยาว 110.ม.พรอมวาง

ทอ คสล. 0.60 ม. จํานวน 

58 ทอน 

421,000  421,000  421,000  421,000  ประชาชน การระบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู

ซอยอูเค 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก

แกไขปญหานํ้าทวมขัง 

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ยไม

นอยกวา 0.50 ม. ยาว 

138 .00 ม.  

355,000  355,000  355,000  355,000  กอสรางราง

ระบายนํ้า 

คสล. รูปตัว 

การระบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าถนนรัฐพัฒนา 

2 (ดานสวนสุขภาพ) 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 110 ม 

253,000  253,000  253,000  253,000  ประชาชน การระบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนน

เสนาณรงค จากแยก

ถนนศิริชัย ถึงแยกถนน

จํานงคราชกิจ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

0.80 -1.60 ม. ยาว 

192.00ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน

ไมนอยกวา 246.00 

ตรม. 

150,000  150,000  150,000  150,000   ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

7 โครงการขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน

ไฟฟาพัฒนา (ขางเดียว) 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 1..35-2.80 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 

284  ม. หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา  

524 ตรม. 

296,000  296,000  296,000  296,000  ประชาชน ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการกอสรางขยายผิว

จราจรแอสฟสทติกคอน 

กรีตถนนสุวรรณพัฒนา 

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 4.00 ม. หนา 

0.04 ม. ยาว 722 ม.  

667,000  667,000  667,000  667,000  ประชาชน ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากสามแยก

ถนนไฟฟาไปสดุเขต

เทศบาล 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว  

800,000  800,000  800,000  800,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู

ถนนพินิจวิถี 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 44.00 ม. 

117,000  117,000  117,000  117,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางระบาย

นํ้าคสล. ซอยมิตรไมตร ี

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 149 ม.  

243,000  243,000  243,000  243,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคสล.ถนน

ไฟฟาพัฒนา 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 562.00 ม.  

915,000  915,000  915,000  915,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัว

ยู ซอยทิพยวรรณ 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 85 ม. วางทอ ค.

ส.ล. ขนาด ∅ 0.40 ม. 

จํานวน 23 ทอน 

200,000  200,000  200,000  200,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.ถนน

สนามชัย 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 310.00 ม.  

500,000  500,000  500,000  500,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู

หลังอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ยไม

นอยกวา 0.50 ม. ยาว 

41.00 ม. 

110,000  110,000  110,000  110,000  กอสรางราง

ระบายนํ้าค

สล.รูปตัวย ู

การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล.ถนน

เสนาณรงค 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร กวางเฉลี่ย 

1.00-2.80 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 90.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ี คสล.รวมกันไม

นอยกวา 189.00 ตรม. 

145,000 145,000 145,000 145,000 กอสรางขยาย

ผิวจราจร 

คสล. 

ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17  โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนน

ราษฎรบูรณะ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร กวางเฉลี่ย 

0.30 -1.80 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 150 ม. 

หรือพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม

นอยกวา 143.00 ตรม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางขยาย

ผิวจราจร 

คสล.  

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรตี 

ถนนศรีสวัสดิ์วิไล 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวาง 9.00 ม. ยาว 

2300.00 ม.หนา 0.05 

ม.  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางเท

คอนกรีตปรับพ้ืนตลาด

เชา 

เพ่ือใหประชาชนมี

ตลาดท่ีถูกสุขลักษณะ 

เทคอนกรีตปรับพ้ืนตลาด

เชา หนา 0.10 ม. หรือ

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

651 ตรม.  

217,000 217,000 217,000 217,000 ประชาชน ประชาชนมี

ตลาดท่ีสะอาด

ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนนรัฐ

พัฒนา 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร ฝงขวา กวาง

เฉล่ีย 0.60-2.20 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 214 ม.ฝง

ซาย กวางเฉล่ีย 0.70-

1.40 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 213 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 799.00ตร.ม 

720,000  720,000  720,000  720,000  กอสรางขยาย

ผิวจราจร 

คสล. 

อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

21 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล.ถนน

จํานงคราชกิจ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรากวาง

เฉลี่ย 0.90-1.10 ม.หนา 

0.15 ม. ยาว 57.00 ม. 

35,000  35,000  35,000  35,000  ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. รูปตัวย ู

(ขางเดียว) ถนนจํานงค

ราชกิจ 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 71 ม.  

191,000  191,000  191,000  191,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนน

ราษฎรพัฒนา 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรฝงขวา 

กวางเฉลี่ย 0.70-1.50 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

212 ม. ฝงซาย กวาง

เฉลี่ย 0.70-1.20 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 

214.00 ม. หรือพ้ืนท่ี 

คสล.รวมกันไมนอยกวา 

736.00 ตร.ม 

680,000 680,000 680,000 680,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

24 โครงการเสรมิผิวจราจร 

ถนนแอสฟลทติก ถนน

นิตโย 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรากวาง 7.00 ม.

หนา 0.05 ม. ยาว

243.00 ม. 

765,000 765,000 765,000 765,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

25 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมผิวจราจรถนน

ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยผาสุข หมูท่ี 10 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. กวาง 3.5 ม. 

ยาว 98 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล. 

ไมนอยกวา 342 ตร.ม. 

 

185,000 185,000 185,000 185,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

27 โครงการจดัทําปาย เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวทองถ่ิน 

3 จุด 50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน ทองถ่ินมี

ศักยภาพดาน

การทองเท่ียว 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

28 โครงการขยายเขต

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตประปาภายใน

เขตเทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนไดมี

นํ้าประปาใช

อยางเพียงพอ

และท่ัวถึง 

กองชาง 

รวม  28  โครงการ 10,740,000 10,740,000 10,740,000 10,740,000    
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3. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสนับสนุน

งบประมาณ ศตส.อําเภอ

พรรณานิคม 

เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณ ศตส.อําเภอ

พรรณานิคมในการ

ปองกันภัยจากยาเสพติด 

1 ครั้ง/ป 15,000  15,000  15,000  15,000  ประชาชน ศตส.อ.พรรณา

นิคม มี

งบประมาณในการ

ปองกันภัยจากยา

เสพติด 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

2 โครงการจดัตั้งศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพตดิของเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดของ เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

ศตส.เทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

จํานวน 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน อปท.มีบทบาทใน

การแกไขและ

ปองกันภัยจากยา

เสพติด 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

3 ศูนยรวมขอมลูขาวสารการ

ซื้อหรือจางของหนวย

บริหารราชการสวนทองถ่ิน

ระดับอําเภอ 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน

ในทองถ่ิน ลดโอกาสการ

สมยอมกันในการเสนอ

ราคา  

ศูนยรวมขอมลู

ขาวสารการซื้อหรือ

จาง จํานวน 1 แหง 

15,000  15,000  15,000  15,000  ประชาชน ประชาชนได

รับทราบขอมลู

ขาวสารการซื้อ

หรือจางท่ีถูกตอง 

โปรงใน และ

ตรวจสอบได 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ

ครุภณัฑ งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเตรียมความพรอม 

อปพร. ในการปองกัน

และชวยเหลือประชาชน

เมื่อเกิดภัยสาธารณะ  

ตลอดปงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน สมาชิก อปพร. มี

ความพรอมในการ

ปองกันและ

ชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อเกิด

ภัยสาธารณะ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

5 โครงการจดัทําแผนพัฒนา

เทศบาล 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ในทองถ่ินมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

ประชาชน 8 ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน

เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

6 โครงการอบรมสงเสรมิและ

สนับสนุนจดัทําแผนชุมชน 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ในทองถ่ินมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

ประชาชน 8 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน มีแผน

ชุมชนของตนเอง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

7 โครงการสํารวจขอมลู จปฐ. 

และกชช. 2 ค  

เพ่ือสํารวจขอมลูความ

จําเปนพ้ืนฐานครัวเรือน

ทุกครัวเรือนในเขต

เทศบาล 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 8 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนทราบ

ขอมูลความจําเปน

พ้ืนฐานครัวเรือน

ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ข้ันตอนและวิธีชําระภาษีท่ี

ถูกตอง 

เพ่ือใหผูเสยีภาษีมคีวามรู

ความเขาใจมากข้ึนใน

การยื่นเอกสารในการ

ชําระภาษี 

ประชาชนและ

ผูประกอบการใน

เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ

รายไดแกทองถ่ิน

เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

9 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี เพ่ือกระตุน

ผูประกอบการและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัเก็บ

ภาษี 

ประชาชนและ

ผูประกอบการใน

เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ

รายไดแกทองถ่ิน

เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

10 โครงการปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือสรางแรงจูงใจและ

เปนแรงบันดาลใจใหผู

เสียภาษี 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน รายไดเพ่ิมมากข้ึน

และจัดเก็บภาษีได

ครบถวน 

กองคลัง 

11 โครงการจดัเก็บภาษี

เคลื่อนท่ีขอเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษี

ทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน รายไดของ

เทศบาลเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

12 โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงาน

เทศบาล 

องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรัก 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา 12 สิงหา

มหาราชินี (วันแมแหงชาติ) 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงาน

เทศบาล 

องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

รวมกัน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

14 โครงการจดังานวันปยะ

มหาราช 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย  

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงาน

เทศบาล 

องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

รวมกัน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

15 โครงการจดังานวันทองถ่ิน

ไทยและวันเทศบาล 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและ

รําลึกถึงการกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน 

1 ครั้ง/ป 15,000   15,000   15,000  15,000   พนักงาน องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

รวมกัน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการจดังานวันสําคญั

และงานรัฐพิธีตางๆ  

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและเห็น

ความสําคญังานรัฐพิธี

และวันสําคัญ 

ตลอดปงบประมาณ 50,000   50,000   50,000   50,000   องคกร องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดี

และมองเห็น

ความสําคญักับ

งานรัฐพิธีและวัน

สําคัญตางๆ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

17  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินหรือจัด

กิจกรรมท่ีเปนประโยชน

รวมกับ อปท. หนวยงาน 

ภาครัฐ เอกชนและ

หนวยงานอ่ืนๆตาม

โครงการหรือหนังสือสั่งการ 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ทองถ่ินแบบบูรณาการ 

เกิดประโยชนคุมคากับ

งบประมาณ 

ตลอดปงบประมาณ 50,000   50,000   50,000   50,000   องคกร มีการพัฒนา

ทองถ่ินแบบบูรณา

การเกิดประโยชน

คุมคากับ

งบประมาณ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

18 กอสรางจุดบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาล  

เพ่ือใชเปนศูนยบริการ

ประชาชนและแจง

ขอมูลขขาวสาร 

ประชาสมัพันธและอ่ืน ๆ 

อาคาร 1 หลัง 100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชน ประชาชนได

รับทราบขอมลู

ขาวสาร 

ประชาสมัพันธ 

ภายในเขต

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เทศบาล 

19  โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากรเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม (ตาม

ระเบียบและหนังสือสั่งการ

ท่ีเก่ียวของและตาม

ภาระหนาท่ีท่ีปฏิบัติ) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรเทศบาลพรรณา

นิคม 

ตลอดปงบประมาณ 300,000   300,000   300,000   300,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

20 โครงการเสรมิสราง

จริยธรรมบุคลากรเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือขัดเกลาจติใจและ

ประยุกตหลักธรรมใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล 

บุคลากรของ

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

21 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สมาชิกเทศบาล พนักงาน

บุคลากรเทศบาลและ

พนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

แลกเปลีย่นประสบการณ

เกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบริหารกับ

พนักงาน 

100 / 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

ผูบริหารพนักงาน

ไดมีความรู

ประสบการณท่ี

ไดรับมา

ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

22 โครงการฝกอบรมจริยธรรม

คุณธรรมแกผูบริหาร 

สมาชิกเทศบาล พนักงาน

และลูกจาง 

เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก

เทศบาล นําหลักธรรมคํา

สอนของพระพุทธศาสนา

มาใชในการปฏิบัติงาน

และดํารงชีวิตประจําวัน 

80 คน / 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

ผูบริหาร สมาชิก

เทศบาล พนักงาน

และลูกจาง มี

ความสุขในดาน

ตางๆ ชีวิต

สามารถปลอยวาง

ละเลิกอบายมุขได 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

23 โครงการฝกอบรมกิจกรรม 

5 ส 

เพ่ือใหความรูแก

พนักงาน พนักงานจางใน

การจัดกิจกรรม 5 ส 

1 ครั้ง / 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคมมี

ความสะอาด

เรียบรอยถูก

สุขลักษณะ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

24 โครงการฝกอบรมพนักงาน

ดับเพลิงข้ันเบ้ืองตน 

เพ่ือใหลูกคาลูกจาง

เทศบาลมคีวามรูความ

เขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติ

เมื่อออกเผชิญเหตุการณ 

ลูกจางเทศบาล

สามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองตาม

วิธีปฏิบัต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร เจาหนาท่ีมีความรู

ความเขาใจ พรอม

ใหความชวยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุการณ

ข้ึน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

25 โครงการเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรเทศบาลตําบล

พรรณนานิคม หลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพดาน

งบประมาณดานการเงิน

และบัญชี ดานพัสดดุาน

จัดเก็บรายไดดวยระบบ

คอมพิวเตอร (E-laas) 

เพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ดําเนินการระบบบัญชี

คอมพิวเตอรเปน

มาตรฐานเดียวกัน การ

ประมวลผลขอมูลดาน

การคลังมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

เจาหนาท่ีสามารถ

ดําเนินการตาม

ระเบียบบัญชี

คอมพิวเตอรเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

ประมวลผลขอมูล

ดานการคลังอยาง

มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

26 คาจางเหมาเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

ตลอดปงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 พนักงาน การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

27 จัดทุนการศึกษาแก 

บุคลากรเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการ

ทํางานบุคลากร เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

บุคลากรเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร บุคลากรมีคุณภาพ  สํานักปลดั 

เทศบาล 

กองคลัง 

28 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

4 ครั้ง/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

การแพทย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

ตลอดปงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

30 จัดซื้อครภุัณฑดับเพลิง 

สํานักปลดั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

ตลอดปงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

31 ซอมแซมครภุณัฑตางๆ 

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

ตลอดปงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 0 500,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

32 จัดซื้อครภุัณฑตางๆ 

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

ตลอดปงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

33 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาล 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการ

ปฏิบัติราชการและ

อํานวยความสะดวกใน

การติดตอราชการของ

ประชาชน 

1 หลัง 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   บุคลากร ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การติดตอราชการ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

34 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานเทศบาล 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการ

ประชุม ปฏิบัติราชการ 

ใหบริการแกประชาชน 

1 หลัง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   บุคลากร ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การติดตอราชการ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

35 จัดซื้อวัสดดุับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัตริาชการ 

ตลอดปงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

สูงข้ึน 

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

36 จัดซื้อครภุัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัตริาชการและ

อํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน 

1 ครั้ง/ป 800,000 800,000 800,000 800,000 ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

สูงข้ึน 

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

รวม 36 โครงการ 15,060,000 15,060,000 15,060,000 15,060,000    
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3.2 แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการฝกอบรมจราจร เพ่ือฝกอบรมใหความรู

การปฏิบัตติามกฎหมาย

จราจรลดการเกิดอุบัติเหต ุ

ประชาชน เด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาล 

15,000   15,000   15,000   15,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชน เด็ก 

เยาวชนในเขต

เทศบาล มีความรู

ปฏิบัติถูกกฎจราจร 

อุบัติเหตลุดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

2 โครงการจดัทําสญัญาณ

จราจร  

เพ่ือปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง

ตาง ๆ 

จุดเสีย่งในเขต

เทศบาล 

100,000   100,000   100,000   100,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจร อุบัติเหตุ

ลดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

3 โครงการเฝาระวังปองกัน

อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 

เพ่ือปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภยั 

เช่ือมตอกลอง

วงจรปดจากจดุ

ของ สภอ.พรรณา

นิคม ภายในเขต

เทศบาล 

200,000   200,000   200,000   200,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพยสิน ใน

การสญัจร  

สํานักปลดั 

เทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ฝกซอมแผน

ปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ

ใหกับเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพยสิน ใน

การสญัจร  

สํานักปลดั 

เทศบาล 

5 โครงการฝกอบรมฟนฟูกู

ชีพ กูภัย  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเพ่ิมพูน

ความรูและการปฏิบัตติาม

แนวทางปจจุบัน 

ฝกอบรมทีมกูชีพ

กูภัยของเทศบาล 

150,000   150,000  150,000  150,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

สมาชิก ทีมกูชีพ

กูภัย มีความรู 

ความพรอมใน

ชวยเหลือประชาชน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

6 โครงการจดังานวัน อป

พร. 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ

รวมท้ังเห็นความสําคัญ

ของ อปพร. 

อปพร.เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

10,000   10,000  10,000  10,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

สมาชิก อปพร. สํานักปลดั 

เทศบาล 

7 โครงการจดัซื้อ ปายช่ือ

ถนน ซอยตาง ๆ ในเขต

เทศบาล 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

บอกเสนทางจราจร 

ทางแยก จุดบอก

เสนทางหลัก 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชน ผูใชรถใช

ถนนไดรับความ

สะดวกในการใชรถ

ใชถนน และปฏิบัติ

ถูกกฎจราจร 

อุบัติเหตลุดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการปรับปรุงและ

ขยายเสยีงตามสายให

ท่ัวถึงในเขตเทศบาล 

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู

ขาวสารท่ัวถึง  

ภายในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารทัน

เหตุการณ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

9 โครงการฝกซอมแผน

ปองกัน แกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนนและ

ระงับอัคคีภัย ประจําป  

เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมในการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน 

บุคลากรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ อปท. 

องคกรเอกชน 

ตลอดจนมูลนิธิ

และอาสาสมคัร

ตาง ๆ 

30,000  30,000  30,000  30,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ปญหาและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

รวม  9  โครงการ 725,000 725,000 725,000 725,000    
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3.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอบรมเพ่ือ

สรางความเขมแข็ง

ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในทองถ่ินมี

สวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินตนเอง 

ประชาชน 8 

ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน

เขมแข็ง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชน เด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาลมีแหลงความรู 

และไดรับการสงเสรมิ

ทักษะดานตางๆ 

ประชาชน 8 

ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชน เด็ก 

เยาวชนในเขต

เทศบาลมีแหลง

ความรูศึกษาและ

เสรมิทักษะดาน

ตางๆ 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการอบรมปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติดแก ประชาชน เด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

เพ่ือใหประชาชน เด็ก

เยาวชนมีความรูในการ

ปองกันภัยจากยาเสพ

ติด 

ประชาชน เด็ก 

เยาวชน 8 ชุมชน 

ในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามรู 

รูจักปองกันภัยจาก

ยาเสพตดิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการสนับสนุน

งบประมาณ ศตส.

จังหวัดสกลนคร 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ 

ศตส.จังหวัดสกลนคร 

ในการปองกันภัยจากยา

เสพติด 

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ศตส.จ.สกลนคร มี

งบประมาณ

ดําเนินการตอสูและ

ปองกันภัยจากยา

เสพติด 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการหน่ึงคน หน่ึง

ฝน หน่ึงตน เพ่ือปวง

ชนชาวไทย 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใน

การฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในเขต

เทศบาลท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนท้ัง 8 

ชุมชน มีจิตสํานึก

ในการฟนฟูและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการการจัดการ

ขยะชุมชน 

เพ่ือลดปรมิาณขยะให

นอยลงกอนท่ีจะกําจัด 

8 ชุมชนในเขต

เทศบาล 

80,000 80,000 80,000 80,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนสามารถ

จัดการขยะ

ครัวเรือนได ชุมชน

สะอาด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการปลูกตนไมตาม

แนวทางพระราชดําร ิ

เพ่ือสรางจิตสํานึกใน

การฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในเขต

เทศบาลท้ัง 8 

ชุมชน 

30,000   30,000   30,000   30,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนท้ัง 8 

ชุมชน มีจิตสํานึก

ในการฟนฟูและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝกอบรม

พัฒนาสตร ี

สรางความเขมแข็งและ

พัฒนาบทบาทของสตร ี

กลุมสตรีในเขต

เทศบาลท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

สตรไีดรับการ

พัฒนา  

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการรักษ

สิ่งแวดลอม  

เพ่ือสรางและปลูกจติ

สํานักในการชวยกัน

อนุรักษและรักษา

สิ่งแวดลอม 

ภูมิทัศนในเขต

เทศบาลสะอาด 

เรียบรอย นามอง  

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนท่ีอยู

ริมนํ้าอูนมีจติสํานึก

ในการฟนฟูและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

รวม  9 โครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000    
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 3.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

สงเสริมสนับสนุน

บุคลากรทองถ่ินเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

พนักงานจาง 200,000 200,000 200,000 200,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

พนักงานจางมี

เงินเดือน

ประโยชนตอบ

แทนอ่ืนและ

สวัสดิการท่ีด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

กองคลัง 

กอง

การศึกษา

กอง

สาธารณสุข 

2 เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

สงเสริมสนับสนุน

บุคลากรทองถ่ินเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

380,000 380,000 380,000 380,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ขาราชการ

พนักงานทองถ่ิน

มีเงินเดือน

ประโยชนตอบ

แทนอ่ืนและ

สวัสดิการท่ีด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

กองคลัง 

กอง

การศึกษา

กอง

สาธารณสุข 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 คาบํารุงสมาคม

สันนิบาตแหงประเทศ

ไทย 

สงเสริมสนับสนุน

บุคลากรทองถ่ินเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

35,000 35,000 35,000 35,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ขาราชการ

พนักงานทองถ่ิน

มีเงินเดือน

ประโยชนตอบ

แทนอ่ืนและ

สวัสดิการท่ีด ี

สํานักปลดั

กองคลัง 

4 เงินสํารองจาย เพ่ือจายในโครงการ

ชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีหรือใน

กรณีจําเปนฉุกเฉินไม

สามารถคาดการณ

ลวงหนาได 

พ้ืนท่ีเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ประชาชนไดรับ

การชวยเหลือ

และบรรเทาทุกข

จากเทศบาลได

อยางทันทวงที

และมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

กองชาง  

กองคลัง 

5 คาใชจายเก่ียวกับจราจร เปนคาใชจายเก่ียวกับ

กิจการจราจร 

พ้ืนท่ีเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ประชนไดรับ

ความสะดวกใน

การจราจร 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 บําเหน็จลูกจางประจาํ จายเปนเงินบําเหน็จให

ลูกจางประจําท่ี

เกษียณอายรุาชการ 

ลูกจางประจํา 850,000 85,000 85,000 85,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ลูกจางประจํา

ไดรับสวัสดิการ

ตามสิทธิ 

สํานักปลดั

กองคลัง 

7 เงินชวยเหลือพิเศษ เพ่ือชวยเหลือคาทําศพ 

กรณีพนักงานเทศบาล 

ลูกจางเสยีชีวิต 

พนักงานลูกจาง

เทศบาล  

5,000 5,000 5,000 5,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

พนักงานลูกจาง

เทศบาล ไดรับคา

ชวยเหลือคาทํา

ศพ 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

รวม  7  โครงการ 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000    

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 112 

 



 4 . ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

     4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสงเสริม

สนับสนุนอาชีพตาม

แนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมประชาชนยึด

หลักพอเพียงในการ

ประกอบอาชีพไม

ประมาทและมภีูมิคุมกัน

ทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนมีความ

เขาใจและยดึหลัก

พอเพียงในการ

ประกอบอาชีพ ไม

ประมาทและมี

ภูมิคุมกันทาง

เศรษฐกิจ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสงเสริม

อาชีพกลุมเพาะเลี้ยง

เห็ด 

เพ่ือสงเสริมประชาชนยึด

หลักพอเพียงในการ

ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000. 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนสามารถ

ยกระดับสินคาให

ไดมาตรฐานตามท่ี

ตลาดตองการและ

เพ่ิมรายไดในแก

สมาชิกกลุม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการกลุมอาชีพ

นวดแผนไทย 

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชนท่ีวางงานใหมี

รายได 

ประชาชนกลุม

สตรีท่ีวางงานใน

เขตเทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนกลุมสตรี

มีอาชีพและรายได

เสรมิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการฝกอบรม

สงเสริมและพัฒนา

อาชีพกลุมอาชีพ

ตําบลพรรณานิคม  

เพ่ือใหกลุมอาชีพมี

รายไดในการดาํรงชีพ

และมีคณุธภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กลุมอาชีพในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

กลุมอาชีพมีรายได

ในการดํารงชีพ

และมีคณุภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการกอสราง

เรือนเพาะชํากลาไม 

เพ่ือเปนแหลงผลิตกลา

ไมและสงเสรมิการปลูก

ตนไมในพ้ืนท่ี 

มีกลาไมท่ีมี

คุณภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

มีแหลงผลิตกลาไม

และสงเสรมิการ

ปลูกตนไม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานกลุม

อาชีพตาง ๆ 

เพ่ือสงเสริมความรู

เก่ียวกับสินคาหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 

และกลุมอาชีพตาง ๆ 

กลุมอาชีพในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนมีความรู

เก่ียวกับสินคาหน่ึง

ตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ (OTOP) 

และกลุมอาชีพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 โครงการสรางชุมชน

เก้ือกูล เพ่ิมพูนนํ้าใจ 

สรางวิถีไทยสามัคค ี

เพ่ือใหชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน

และดําเนินกิจกรรม

ชุมชนเก้ือกูล 6 กิจกรรม 

ไดแก ลงแขก ลงคลอง 

ถนนสวย หนาบาน หนา

ชุมชนท้ัง 8 

ชุมชนในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มอง แยกขยะ ครัวชุมชน 

8 โครงการปรับปรุงตอ

เติมศูนยสินคาหน่ึง

ผลิตภณัฑ (OTOP) 

เพ่ือใหชุมชนมีศูนยสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

(OTOP) ท่ีทันสมัยและ

อยูในสภาพใชงานไดด ี

1 ครั้ง/ป 50,000   50,000   50,000   50,000   ประชาชน ชุมชนมีศูนยสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ (OTOP) 

ท่ีทันสมัยและอยู

ในสภาพใชงานไดด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการกอสราง

อาคารพาณิชย 2 

ช้ัน (หองแถว 3 

คูหา) 

เพ่ือพัฒนาและสราง

รายไดแกทองถ่ิน 

กอสรางอาคาร

พาณิชย 2 ช้ัน 3 

คูหา 

800,000   800,000   800,000   800,000   ประชาชน สรางรายไดและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ของประชาชน

ทองถ่ิน 

กองคลัง 

รวม  9  โครงการ 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000    
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1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.2 แผนงานการศึกษา 

 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

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  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(สพฐ.) 

เพ่ืออุดหนุน

คาอาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 2 

โรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาล  

พรรณานิคม 

3,530,000 3,545,000 3,559,000 3,573,000 เด็กนักเรยีน

รอยละ ๑๐๐

ไดรับอาหาร

กลางวัน 

เด็กนักเรยีน

ไดรับ

ประทาน

อาหารครบ 

5 หมู 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม 

รวม  1  โครงการ 3,530,000 3,545,000 3,559,000 3,573,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 
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 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. อุดหนุนงาน

ประเพณีบวงสรวง

เจาปูหอถลา 

เพ่ือบวงสรวงเจาปู    

หอถลา ชุมชนหลัก

เมือง 

ชุมชนหลักเมือง 15,000 15,000 15,000 15,000  โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนได

บวงสรวงเจาปู

หอถลา ชุมชน

หลักเมือง 

กอง

การศึกษา 

ชุมชนหลักเมือง 

2 อุดหนุนงาน

ประเพณีบวงสรวง

ศาลเจาปูมเหศักดิ ์

เพ่ือบวงสรวงศาล

เจาปูมเหศักดิ์ ชุมชน

นํ้าอูนรุงเรือง 

ชุมชนนํ้าอูนรุงเรือง 15,000 15,000 15,000 15,000  โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนได

บวงสรวงศาล

เจาปูมเหศักดิ์ 

ชุมชนนํ้าอูน

รุงเรือง 

กอง

การศึกษา 

ชุมชนนํ้าอูน

รุงเรือง 

3 อุดหนุนงาน

ประเพณีแหเทียน 

เพ่ือรักษา

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยใหคง

อยูสืบไป 

ชุมชนในเขต

เทศบาล 8 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000  โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยให

คงอยูสืบไป 

กอง

การศึกษา 

ชุมชนในเขต 

เทศบาล 

  รวม  3  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 
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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 

 

อุดหนุนโครงการ

สงเสริมการบริการ

สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

สุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจากโรคตางๆ 

อุดหนุน จํานวน 

8 ชุมชน   

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 
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