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ค าน า 

 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

  เทศบาลต าบลพรรณานคร ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้านและต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนงาน   
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2564) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
เทศบาลต าบลพรรณานคร  

 
 



สารบัญ 

หน้า  
ส่วนที่  1 บทน า  
๑. เหตุผลและความจ าเป็น            1 
๒. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)       2 
๓. ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับที่ 2                 2  

ส่วนที ่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564      3 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                                                                                                               
(ผ 07) 
 
ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564       4 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)        
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามท่ีเทศบาลต าบลพรรณานครได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบลพรรณานคร ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมนั้น 
   เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้าง
การแบ่งงาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มี
ข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่มีอยู่
ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้ง
เทศบาลต าบลพรรณานคร ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติม แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
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๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 2 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 และให้ใช้
ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559          
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภา
เทศบาลต าบลพรรณานคร เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานครทราบ และใช้เป็นกรอบในการ
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการ
ท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

1 

 

500,000 

500,000 

 

1 

1 

 

500,000 

500,000 

 

1 

1 

 

500,000 

500,000 

 

1 

1 

 

500,000 

500,000 

 

4 

4 

 

2,000,000 

2,000,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

1 

 

260,000 

 

1 

 

260,000 

 

1 

 

260,000 

 

1 

 

260,000 

 

4 

 

1,040,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

3.3 แผนงานการเกษตร 

 

1 

12 

1 

 

443,000 

2,400,000 

200,000 

        

รวม 17 4,303,000 3 1,260,000 3 1,260,000 3 1,260,000 12 5,040,000 
รวมท้ังสิ้น 17 4,303,000 3 1,260,000 3 1,260,000 3 1,260,000 12 5,040,000 

(แบบ ผ.07) 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ตลาดประชารัฐต าบลพรรณา  
 
 

เพื่อประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงมสีถานท่ี
ส าหรับจ าหน่าย
สินค้าในชุมชน 

จัดตั้งตลาดประชารัฐ 
จ านวน ๑ แห่ง 

5๐๐,000 5๐๐,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จัดตั้งตลาด
ประชารัฐต าบล
พรรณา 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีง
มีสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน
และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

รวม 1 โครงการ 5๐๐,000 5๐๐,000 5๐๐,000 ๕๐๐,000  
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(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2 ก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง 
หมายเลข ๒๒ พร้อมถมดินปรับ
พื้นที่ตลาดประชารัฐต าบลพรรณา  
 
 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
เดินทางมา
จ าหน่ายสินค้า
บริเวณตลาด
ประชารัฐมีถนนใช้
สัญจรได้
โดยสะดวก 

ก่อสร้างทางเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 22 
พร้อมถมดินปรับ
พื้นที่  

5๐๐,000 5๐๐,000 5๐๐,000 5๐๐,000 ทางเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 
๒๒ พร้อมถมดิน
ปรับพื้นท่ี 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาใน
การจ าหน่ายสินค้า
ได้โดยสะดวก 

กองช่าง 

รวม ๑ โครงการ ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000  
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(แบบ ผ.01) 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดการประชุม 
การฝึกอบรม การ
จัดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล 

ขนาดกว้าง 12 เมตร 
ยาว 18 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
264 ตารางเมตร 
ตามแบบ  
ทต.พรรณานคร 
เลขท่ี 01-2561  

443,000    ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ขนาด
กว้าง 12 เมตร 
ยาว 18 เมตร 

เทศบาลมสีถานท่ี
ที่ส าหรับจดัการ
ประชุม ฝึกอบรม 
จัด 
 
โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม ๑ โครงการ 443,000     
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(แบบ ผ.01) 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท โดย
ให้จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 3 
โครงการ 
 

260,000 260,000 260,000 260,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000  
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(แบบ ผ.02) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กในหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

- สายที่ 1 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 47 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
-สายที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 55 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000    ปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 

2 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรรณา 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000    ปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 
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(แบบ ผ.05) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมฉางข้าว 
บ้านวังปลาป้อม หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีสถานท่ีไว้
ส าหรับเก็บข้าว
เพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายใน
หมู่บ้าน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฉาง
ข้าว ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร 

200,000    ปรับปรุง
ซ่อมแซมฉาง
ข้าว 1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
เก็บข้าวเปลือก
เพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

อ าเภอพรรณานิคม 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน       
บ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 92 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ   
0.50 เมตร 
 

200,000    ปรับปรุง
ซอ่มแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 
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(แบบ ผ.05) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

-ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00-6.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 700  
ตร.ม. 
-งานวางท่อ คสล. 
มอก.ช้ัน 3 ศก.0.30 
เมตร จ านวน 6 ท่อน 
-งานวางท่อ คสล. 
มอก.ช้ัน 3 ศก.0.60 
เมตร จ านวน 6 ท่อน 

200,000    ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ความยาว 
140 เมตร 
 

ประชาชนมีถนน 
ใช้สัญจร 
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 
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(แบบ ผ.05) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น 
บ้านเม็ก หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

-สายที ่1 ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 2,186 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 
-สายที่ 2 ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 232 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 
-สายที่ 3 ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 

200,000    ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  
จ านวน 3 สาย 
 

ประชาชนมีถนน 
ใช้สัญจร 
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 

11 

(แบบ ผ.05) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

7 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

-สายที่ 1 ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 86 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 
-สายที ่2 ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 38 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000    ปรับปรุงต่อเติม
ถนน คสล.
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนมีถนน 
ใช้สัญจร 
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 

8 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์
บ้านน้อยโนนจ านงค์ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร  

200,000    ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์  
1 แห่ง 
 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกัน 

อ าเภอพรรณานิคม 

12 

(แบบ ผ.05) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 74 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

200,000    ปรับปรุงต่อเติม
ถนน คสล. 
ความยาว 74 
เมตร 

ประชาชนมีถนน 
ใช้สัญจร 
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 

10 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

200,000    ปรับปรุงต่อเติม
ถนน คสล. 
ความยาว 80 
เมตร 

ประชาชนมีถนน 
ใช้สัญจร 
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 

11 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองอ้อ หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 121 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

200,000    ปรับปรุงต่อเติม
ถนน คสล. 
ความยาว 121
เมตร 

ประชาชนมีถนน 
ใช้สัญจร 
โดยสะดวก 

อ าเภอพรรณานิคม 

13 

(แบบ ผ.05) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมร่องระบายน้ ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ  
บ้านบะทอง หมู่ 5 

เพื่อป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 70 เมตร  
หนา 0.125 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

200,000    ซ่อมแซมร่อง 
ระบายน้ ารูปตัวย ู
ความยาว 70 
เมตร 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

อ าเภอพรรณานิคม 

รวม  12  โครงการ 2,400,000     

 
 
 
 
 
 
 

14 

(แบบ ผ.05) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมลานตาก  
บ้านโคกชุมพร หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีลานตากผลิตผล
ทางการเกษตร
ประจ าหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

200,000    ปรับปรุง
ซ่อมแซมลาน
ตาก จ านวน 1 
แห่ง 
 

ประชาชนมีลาน
ตากพืชผลและ
ผลิตผลทางการ
เกษตร 

อ าเภอพรรณานิคม 

รวม  1  โครงการ 200,000     
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(แบบ ผ.05) 



 


