
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

***************************** 
                ดว้ยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชน
ในท้องถิน่มสี่วนร่วมด้วย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3)  พ.ศ. ๒๕61 ขอ้ 28 (3) ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวนั  นับแต่วนัรายงานและ
เสนอความเหน็ดงักล่าว และต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

               ดงันัน้เพื่อการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกฎหมาย  เทศบาลต าบลพรรณา
นิคม   จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย ทัง้การติดตามและประเมนิผล
แผนพฒันาท้องถิน่ ในรอบปีงบประมาณ 2564 มาเพื่อใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบั
การบรหิารจดัการเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ดงันี้ 

ก. วสิยัทศัน์ ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

                           “พรรณาเมอืงน่าอยู่            สง่เสรมิฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรม 
                            น้อมน าศาสตรพ์ระราชา    พฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
         สง่เสรมิการศกึษา  พฒันาคุณภาพชวีติและเศรษฐกจิชุมชน” 
 

ข. พนัธกจิ  (Mission)  ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
    1. สง่เสรมิรณรงคส์รา้งจติส านึกในการจดัการขยะ การดแูลรกัษาความสะอาดภายในครวัเรอืน ชุมชน 
รวมถงึที ่
        สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ  
    2. สง่เสรมิฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ศลิปะประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายและคงอยู่
สบืไป 
    3. สง่เสรมิใหป้ระชาชนในพืน้ทีด่ าเนินชวีติโดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง บนพืน้ฐานของ              
        ทางสายกลางและความไม่ประมาทค านึงถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัใน
ตวัเอง 
        ตลอดจนใชค้วามรูแ้ละคุณธรรมเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติ 
    4. พฒันาความเจรญิดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีจ่ าเป็น และพฒันาแหล่ง
น ้า    
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        ภายในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
    5. สง่เสรมิการศกึษาใหม้คีุณภาพและทนัสมยั 
    6. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
        พร้อมทัง้ส่งเสรมิด้านสุขภาพอนามยั และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัยส์นิ 
 

ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม ไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตรไ์ว ้5 ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 
    ๑. ยุทธศาสตรด์า้น การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
        1. การเกษตร  2. สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน        
๒. ยุทธศาสตรด์า้น ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการคา้ การลงทุนและการท่องเทีย่ว 
        1. สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน   2. การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 ๓. ยุทธศาสตรด์า้น ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่สรา้งศกัยภาพ ในการแขง่ขนั 
        1. การศกึษา  2. การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  3. สาธารณสุข  4.  งบกลาง  
๔. ยุทธศาสตรด์า้น ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ                   
     อย่างสมดุลและยัง่ยนื 
     1. การเกษตร    2. เคหะชุมชน   
๕. ยุทธศาสตรด์า้น ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง 
    1. บรหิารทัว่ไป  2. รกัษาความสงบภายใน  3. การศกึษา  4. สาธารณสุข  5. เคหะชุมชน  
    5. อุตสาหกรรมและการโยธา  7. งบกลาง 

ง. การวางแผน 
        เทศบาลต าบลพรรณานิคม ไดจ้ดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บญัญตัไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทปีระชาคม         
การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามา
จดัท าโครงการเพือ่พฒันาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป 

        เทศบาลต าบลพรรณานิคม ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนด
โครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดงันี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์า้น การ
พฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

11 150,000 4 100,000 9 490,000 9 690,000 9 690,000 

2.ยุทธศาสตรด์า้น 17 740,000 16 740,000 16 740,000 16 740,000 16 740,000 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
คา้ การลงทุนและการ
ท่องเทีย่ว 

3.ยุทธศาสตรด์า้น 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพ ในการแขง่ขนั 

75 7,613,000 74 8,559,000 74 8,231,000 73 7,888,000 73 7,973,000 

4.ยุทธศาสตรด์า้น 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ                   

9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 

5.ยุทธศาสตรด์า้น 
ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกั
ธรรมาภบิาลและความมัน่คง 

55 36,464,000 53 18,964,000 57 20,299,000 56 20,049,000 56 20,049,000 

รวม 167 46,317,000 156 29,713,000 165 31,110,000 163 30,717,000 163 30,802,000 

 
 
จ. การจดัท างบประมาณ 
ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลพรรณานิคม ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยู่ใน
ขอ้บญัญตังิบประมาณ  จ านวน  57  โครงการ งบประมาณ  4,378,000 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร ์ได ้ดงันี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญติั 

1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 5 380,000.00 

2. การพฒันาการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว 12 380,000.00 

3. การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั 21 1,037,000.00 

4. การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ

ยัง่ยนื 1 5,000.00 

5. การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง 18 2,954,000.00 

รวม 57 4,756,000.00 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลพรรณานิคมมกีารใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ โดยไดม้กีาร
เบกิจ่ายงบประมาณ  รวม 15 โครงการ จ านวนเงนิ  2,266,392.80 บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ
ทัง้หมด 

ด าเนินการ
จริง 

งบประมาณตาม
เทศบญัญติั 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 5 - - - 

2. การพฒันาการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว 12 4 220,000.00 143,575.00 

3. การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพในการ

แขง่ขนั 21 5 835,000.00 651,526.00 

4. การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบ

บูรณาการอย่างสมดุลและยัง่ยนื 1 - - - 

5. การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

และความมัน่คง 18 6 1,519,000.00 1,471,291.80 

รวม 57 15 2,574,000.00 2,266,392.80 

 
 
รายละเอยีดโครงการในบญัญตังิบประมาณของเทศบาลต าบลพรรณานิคม ทีม่กีารลงนามในสญัญา มดีงันี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบญัญติั/
เทศบญัญติั 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 

200,000.00 185,730.00 185,730.00 14,270.00 

2 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการเสรมิสรา้ง
ป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในการ
ท างาน 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

3 การบรหิารกจิการ โครงการงานราชพธิ ี 30,000.00 2,000.00 2,000.00 28,000.00 
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บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

รฐัพธิแีละวนัส าคญัต่าง 
ๆ 

4. 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

5 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการ การเลอืกตัง้ 
สถ./ผถ. 

291,000.00 285,561.80 285,561.80 5,438.00 

6 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการอบรมให้
ความรูเ้รื่องกฎหมาย
เพื่อประชาชน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

7 

การพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนื 

โครงการอนุรกัษ์พนัธ์
พชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกมุาร ี

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

8 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการลดอุบตัเิหตุ
ทางถนน 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

9 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการจดังานวนั       
อปพร. 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลอื 

10 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการค่ายเยาวชน
ปลอดภยัห่างไกลยา
เสพตดิ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

11 
การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ

โครงการฝึกอบรม     
“หนึ่งต าบล หนึ่งทมี
กูภ้ยั” OTOS 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 



๖ 

 

ความมัน่คง 

12 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตั ิเทศบาลต าบล
พรรณานิคม 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

13 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการส ารวจขอ้มลู
พืน้ฐานในเทศบาล 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

14 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 
 

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชพี 

80,000.00 72,335.00 72,335.00 7,665.00 

15. 

การพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

โครงการฝึกอบรม
ผูด้แูลผูส้งูอายุและผู้
พกิาร 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

16 

การพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

โครงการฝึกอบรม
พฒันาสตร ี

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

17 

การพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูาน 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

18. 

การพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

โครงการส่งเสรมิการ
จดักจิกรรม
นันทนาการเพื่อเดก็
และเยาวชน 
 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

19 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 
 

โครงการส่งเสรมิและ
พฒันาศกัยภาพสภา
เดก็และเยาวชน 
 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
ตามเทศ

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลอื 



๗ 

 

บญัญตั ิ

20 

การพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

โครงการหน้าบา้นสวน
หลงับา้นสวน 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

21 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการขยายเขต
ประปา 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

22 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

23 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการก่อสรา้งขยาย
ผวิจราจรคอนกรตี
เสรมิเหลก็(ขา้งเดยีว) 
ถนนพนิิจวถิ ี(จากแยก
ทางหลวงแผ่นดนิ 
หมายเลข2094 ถงึ 
แยกถนนรฐัพฒันา 2) 

428,000.00 428,000.00 428,000.00 0.00 

24 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้า คสล. รปูตวั
ย ู(ขา้งเดยีว) ถนน
พนิิจวถิ ี(จากจุดสิน้สุด
โครงการเดมิขา้ง
สวนสาธารณะเทศบาล
ฯ ถงึ แยกถนนรฐั
พฒันา 2 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 

25 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้า คสล. รปูตวั
ย ู(ขา้งเดยีว) ถนน
ราษฎรบ์ูรณะ (จาก
แยกถนนศุภกจิ
วาทศลิป์ ไปตามถนน
ราษฎรบ์ูรณะดา้นทศิ
ใต ้

347,000.00 0.00 0.00 347,000.00 

26 
การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้า คสล. รปูตวั

498,000.00 0.00 0.00 498,000.00 



๘ 

 

หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

ย ู(ขา้งเดยีว) ถนนรว่ม
พฒันา (จากแยกถนน
พนิิจวถิ ีไปตามถนน
ร่วมพฒันาดา้นทศิ
ตะวนัออก) 
 

  
ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลอื 

27 

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภบิาลและ
ความมัน่คง 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้า คสล. รปูตวั
ย ู(ขา้งเดยีว) ถนนบบุ
ผาราม (จากแยกถนน
สุวรรณพฒันา ถงึแยก
ถนนราษฎรพ์ฒันา) 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 

28 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการจดักจิกรรม
วนัแม ่

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

29 

การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
 

โครงการจดัท าสื่อและ
นวตักรรมภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

30. 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการจดัท าสื่อให้
สอดคลอ้งกบัการ
พฒันาสมอง (BBL) 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

31 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการทศันศกึษาพา
สนุก 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

32. 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการธรรมศกึษา
พาสุขใจ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

33 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการลดอุบตัเิหตุ
ในศูนยพ์ฒันาเดก็ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

34 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการศูนยเ์ดก็
ปลอดโรค 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

35 การพฒันาทรพัยากร โครงการศูนยพ์ฒันา 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 



๙ 

 

มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

เดก็ปลอดยาเสพตดิ 

36 

การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
 

โครงการส่งเสรมิ
พฒันาการเดก็นักเรยีน
ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

37 

การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการส่งเสรมิ
พฒันาการเดก็ปฐมวยั
โดยใชส้ื่อภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลอื 

38 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการส่งเสรมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

39 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการแหล่งเรยีนรู้
ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

40 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการก่อสรา้งหอ
พระพุทธรปู พรอ้ม
อุปกรณ์ประกอบ 

144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 

41 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการปรบัปรงุต่อ
เตมิอาคารศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

436,000.00 436,000.00 436,000.00 0.00 

42 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาต ิ

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

43 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการแขง่ขนักฬีา
ตา้นยาเสพตดิ 

200,000.00 20,026.00 20,026.00 179,974.00 

44 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อสรา้ง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

โครงการแขง่ขนักฬีา
สานสมัพนัธ ์ศพด. 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

45 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 



๑๐ 

 

46 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการจดังาน
ประเพณีวนัสงกรานต ์

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

47 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทยีน
พรรษา 

70,000.00 6,240.00 6,240.00 63,760.00 

48 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 
 

โครงการจดังานวนัวิ
สาข บูชา 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

49 

การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการสรา้งภมูธิรรม
ในใจ ใหเ้ตบิโตเป็นคน
ด ี
 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

50 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการอนุรกัษ์สบื
สานประเพณี
วฒันธรรมชนเผ่าภูไท 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลอื 

51 
การพฒันาการคา้ การ

ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบวงสรวง 
ศาลเจา้ปู่ มเหศกัดิ ์

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

52 
การพฒันาการคา้ การ

ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบวงทรวงศาล
เจา้ปู่ หอถลา 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

53 
การพฒันาการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีแห่เทยีน
พรรษา 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

54 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อศกัยภาพใน
การแขง่ขนั 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

55 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อศกัยภาพใน
การแขง่ขนั 

โครงการดแูลสุขภาพ
เบือ้งตน้ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

56 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อศกัยภาพใน
การแขง่ขนั 

โครงการการรณรงค์
ป้องกนัและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

57 
การพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อศกัยภาพใน

โครงการอบรม
หลกัสตูรสุขาภบิาล

30,000.00 26,500.00 26,500.00 3,500.00 



๑๑ 

 

การแขง่ขนั อาหาร 
(อาหารปลอดภยั) 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 

          เทศบาลต าบลพรรณานิคม ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ที ่
โดยไดร้บัความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพืน้ที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ีก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ที่
ใกลเ้คยีง โดยมผีลการด าเนินงานทีส่ าคญัดงันี้ 

ซ. ปัญหาอปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหาอุปสรรคเป็นขอ้จ ากดัทีเ่ทศบาลต าบลพรรณานิคมประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี 
เช่นเดยีวกบัทอ้งถิน่อกีหลายๆ แห่ง คอืภาระค่าใชจ่้าย ทัง้ค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากภาระหน้าทีท่ี่
ตอ้งท า ซึง่มหีลายโครงการทีเ่ป็นโครงการทีต่อ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก แต่มงีบประมาณไม่เพยีงพอ จงึ
ไม่สามารถด าเนินการได ้
ขอ้เสนอแนะ 
  1. กอง/งาน ทีร่บัผดิชอบโครงการควรมกีารสรุปผลการด าเนินโครงการ และการตดิตามประเมนิผล
โครงการ อย่างน้อยเพือ่ใหไ้ดท้ราบถงึปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนัน้ ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรอืไม่ หรอืตอ้งปรบัปรุงอะไรบา้งในการด าเนินโครงการครัง้ต่อไป 
  2. การจดัแผนงานโครงการในแผนพฒันาประจ าปีกบัการตัง้งบประมาณรายจ่าย และการน า
แผนงาน/โครงการไปสูก่ารปฏบิตั ิควรจะมคีวามใกลเ้คยีงกนัทัง้ในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ  
เพือ่ใหก้ารด าเนินพฒันาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมาย 

  ทัง้นี้ หากประชาชนทุกท่านหรอืหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมีขอ้สงสยัหรอืมคีวาม
ประสงคจ์ะเสนอความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานของเทศบาลต าบลพรรณานิคมทราบ   
เพื่อจะได้น ามาวางแผนการพัฒนาและปรบัปรุงการ  และด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน   ในพืน้ทีใ่นระยะต่อไป สามารถตดิต่อสอบถาม หรอืแจง้ความประสงคไ์ด ้ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลพรรณานิคม ในวนั เวลาราชการ 

            จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัที ่ 9  ธนัวาคม  2564 

                              
                                                (นายประสพโชค  เทศรุ่งเรอืง)   

      นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 


