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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกันมีจุดหมาย    
ไมํเหมือนกัน แตํกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ๎าง สมาชิกสภาท๎องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท๎องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบล
พรรณานคร จึงเป็นการติดตามผลที่ให๎ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณา
นคร หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตําง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ตรวจสอบดูวํา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว๎หรือไมํอยํางไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวําได๎ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเ พ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่น และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอํอน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาลต าบล ผู๎บริหารระดับหัวหน๎าส านัก/ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิดความสอดคล๎องกับ
สภาพพ้ืนแวดล๎อมในสังคมภายใต๎ความต๎องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต าบลพรรณานคร  

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอ ๆ ไปเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต๎องเรํงรีบด าเนินการและจะต๎องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานตําง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต๎องตั้งรับให๎มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยํางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและถดถอยปัญหาลงให๎ได๎ ด าเนินการปรับปรุงให๎ดี
ขึ้นตั้งรับให๎มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรหรือผู๎มีสํวนได๎เสียใน เทศบาลต าบล
พรรณานคร ให๎เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานตําง ๆ พร๎อมการปรับปรุงและเรํงรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหลํานี้จะถูกค๎นพบเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสํงผลให๎เกิดกระบวนการพัฒนาอยํางเข๎มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว๎ได๎อยํางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีมุํงค๎นหาแผนงาน โครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว
วําสิ่งใดควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท๎องนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร ซึ่งจะชํวย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถิ่นตามภารกิจที่ได๎ก าหนดไว๎ 
  3. เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
  5. เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบของผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู๎บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่จะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง ๆ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให๎เกิดประโยชน์กับผู๎มีสํวนได๎เสีย ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทั้ง 
13 หมูํบ๎าน 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร๎อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่นพร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
สามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด๎วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลต าบลพรรณานคร คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ต๎อง
ด าเนินการให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับเทศบาลต าบลพรรณานคร  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตํอ
นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร เพ่ือด าเนินการตํอไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของงเทศบาลต าบลพรรณานคร ได๎
ก าหนดการแบํงขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะติดตามวํามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว๎หรือไมํ (ซึ่งดูได๎จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ๎าก าหนดไว๎แล๎วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น จากนั้นศึกษาวํา
ผู๎ใช๎ผล การน าผลไปใช๎ประโยชน์อยํางไร เมื่อใด ข๎อมูลหลัก ๆ ที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎รายงานผลอยํางไร 
มีข๎อเสนอแนะในการติดตามผลอยํางไร ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล๎วน าผลที่
ได๎มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข๎อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหลํงข๎อมูล เวลาที่เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎างเครื่องมือซึ่งสํวน
ใหญํจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการในชั้นนี้ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนั้น แม๎จะวางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นไว๎ดีและได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพ่ิมจนกวําจะได๎ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎       
แตํละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย   
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร  
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได๎ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด๎วยก็ได๎ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดวําจะได๎รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสํวนที่ 2  และสํวนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานครตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร   
โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร หรือผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีอ านาจ
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ในส านัก กอง ฝุายตําง ๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได๎ตามความเหมาะสมตํอนายกเทศมนตรี 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร มีอ านาจหน๎าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยอยํางน๎อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช๎เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎คิดสร๎างไว๎เพ่ือ
ใช๎ในการติดตามและประเมินผล  เชํน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวนประมาณคํา และวิธีการ เป็นต๎น และหรือ
โดยการสร๎างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต๎น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน๎าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลพรรณานคร รวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบตําง ๆ  
ที่ได๎ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช๎เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่นไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล 
สรุปข๎อมูลที่เป็นจริงตํอไป  
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลพรรณานคร 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

เทศบาลต าบล 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลพรรณานคร 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลพรรณานคร  

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบล
พรรณานคร อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือน     
ที่ผํานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให๎นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานครเสนอ
สภาเทศบาลต าบลพรรณานคร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดขึ้นมีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยูํ
จริงในเทศบาลต าบลพรรณานคร มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตําง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได๎จากชํองปีงบประมาณและที่ผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผํานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง
ผลผลิตหรือผลที่ได๎รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร ซึ่งสามารถ
วัดได๎ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต๎อง
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของเทศบาลต าบลพรรณานคร ทั้งในระดับหมูํบ๎านระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ 
และจังหวัดสกลนคร เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท๎องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญํ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตําง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได๎ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู๎รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลพรรณานคร เป็นข๎อมูลที่มีอยูํตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ๎
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูํมือของกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตําง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช๎
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน การทดสอบ
และการวัดโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จะใช๎การทดสอบและการวัดอยํางไร) โครงการจัดงาน
ประเพณแีหํเทียน (จะใช๎การทดสอบและการวัดอยํางไร) เป็นต๎น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล๎าย ๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง          
ไมํเครํงครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรรณานคร ใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณา
นคร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสํวน
รํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับ
ประชาชาชนในหมูํบ๎านกิจกรรมรํวมกัน (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร๎าง และ
ความสัมพันธ์ของผู๎มีสํวนได๎เสียในเทศบาลต าบลพรรณานคร  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู๎  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนในเทศบาลต าบลพรรณานคร คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว๎เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนว
ทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ คําเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลพรรณานคร 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ระหวํางด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ตําง ๆ แยกเป็น
หัวข๎อได ๎ดังนี้ 
  1. ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีปัญหา ท าให๎สามารถแก๎ไขได๎ทุกจุด ตรงเปูาหมายอยํางทันทํวงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆเกิดความประหยัดคุ๎มคําไมํเสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหาตําง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง ท าให๎ได๎รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรตําง ๆ 
  5. กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร สามารถวินิจฉัย สั่งการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎
สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตําง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได๎  
  7. ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลพรรณานคร แตํละคน แตํละส านัก/กอง/ฝุาย
ตําง ๆ มีความสอดคล๎องกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน ท าให๎เปูาหมายของเทศบาลต าบล
พรรณานคร เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานตําง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร 

ž   
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลพรรณานครที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานครซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน  
   1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  
       2) พันธกิจ ประกอบด๎วย 
        พันธกิจที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรม การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม การเพิ่มรายได๎ ลดรายจํายของประชาชน 
        พันธกิจที่ 2 สํงเสริมการทํองเที่ยว สถานที่พักผํอนหยํอนใจ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
        พันธกิจที่ 3 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เป็นคนมีคุณภาพ
และพัฒนาการศึกษาของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
        พันธกจิที่ 4 สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
จัดระบบการจัดการขยะให๎เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุม 
        พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน ไฟฟูา ประปา ถนน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        พันธกิจที่ 6 สํงเสริมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความสงบเรียบร๎อย การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ท๎องถิ่น 
        พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการท๎องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 
      3) จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด๎วย 
        จุดมุํงหมายที่ 1  ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎จากการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได๎ สามารถลดรายจําย เพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร สํงเสริมการเกษตรกรรม 
        จุดมุํงหมายที่ 2  สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยว ประชาชนรํวมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
        จุดมุํงหมายที่ 3  ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับการสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีได๎รับบริการสาธารณสุขอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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        จุดมุํงหมายที่ 4  จัดระบบการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนให๎เกิด
ประสิทธิภาพครอบคลุม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
        จุดมุํงหมายที่ 5  ประชาชนได๎รับการบริการสาธารณะ 
        จุดมุํงหมายที่ 6  ชุมชนเกิดความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน มีความสงบเรียบร๎อยและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        จุดมุํงหมายที่ 7  การบริหารท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพมุํงเน๎นการบริการภายใต๎หลัก
ธรรมาภิบาล 
       4) แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4  สํงเสริมการทํองเที่ยว 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5  จัดให๎มีการบ ารุงรักษาสถานที่ทํองเที่ยวพักผํอนหยํอนใจ 
และสวนสาธารณะ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7  การจัดการศึกษา และการสนับสนุนสํงเสริมการศึกษา 
        แนวทางการพัฒนาที่ 8  การสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 9  การสงเคราะห์ การสํงเสริมสวัสดิการ และการสํงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 10  การสํงเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค 
        แนวทางการพัฒนาที่ 11  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 12  การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 13  กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า 
ทํอ/ทางระบายน้ า 
        แนวทางการพัฒนาที่ 14  ขยายเขตไฟฟูา ประปา ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 15  พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 16  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 17  การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
        แนวทางการพัฒนาที่ 18  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 19  การสํงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชา
สังคม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 20  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 21  การบูรณาการจัดท างบประมาณทุกระดับ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 22  การจัดหาและพัฒนารายได๎ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 23  การปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให๎มีความ
จงรักภักดีในสถานบัน 
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        แนวทางการพัฒนาที่ 24  การพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนํวยงานอื่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 25  สนับสนุนสํงเสริมและคุ๎มครองผู๎บริโภค 
        แนวทางการพัฒนาที่ 26  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
       5) วิสัยทัศน์  
        บ๎านเมืองนําอยูํ เคียงคูํวัฒนธรรม น าสูํชุมชนเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 
 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
      1.2.1 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ห๎วงปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ ผ.01 
 

ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพด๎านหตัถกรรม แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวน
รํวมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 

20,000.00 

2. ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพด๎านคหกรรม แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวน
รํวมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 

30,000.00 

3. ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพทางการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ 
ผ.01 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานวางแผน
สํงเสริมการเกษตร 

30,000.00 

4. ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพด๎านปศสุัตว์ แบบ 
ผ.01 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานวางแผน
สํงเสริมการเกษตร 

30,000.00 

5. ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพการท าอาหาร แบบ 
ผ.01 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานวางแผน
สํงเสริมการเกษตร 

20,000.00 

6. ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพหลักสูตรการแปร
รูปน้ ายาเอนกประสงค์ 

แบบ 
ผ.01 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-สํงเสริมพืชผักสวน
ครัวและผลไม ๎

30,000.00 

7. การจัดงานประเพณีลอยกระทง แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

100,000.00 

8. จัดงานประเพณีแหเํทียนพรรษา แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

50,000.00 

9. จัดงานวันสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

100,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
10. กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาและวัน

ส าคัญอื่น ๆ 
แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

10,000.00 

11. สํงเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

10,000.00 

12. จัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพ  
หลวงปูุฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว-อนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยว 

50,000.00 

13. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการ
วางแผนและสํงเสริมการทํองเท่ียว-งาน
วางแผนเพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียว 

20,000.00 

14. ประชาสมัพันธ์แหลํงทํองเที่ยว(อบรม
มัคคุเทศก์น๎อย) 

แบบ 
ผ.01 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

20,000.00 

15. ปรับปรุงภูมิทัศน์วดัพระธาตุโพนทอง แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการ
วางแผนและสํงเสริมการทํองเท่ียว-งาน
วางแผนเพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียว 

20,000.00 

16. หมูํบ๎านสํงเสรมิการทํองเที่ยว แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

20,000.00 

17. จ๎างเหมาบุคคลดูแลสวนหน๎าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

78,000.00 

18. ปรับปรุงห๎องน้ าบริเวณหน๎าพิพิธภณัฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

300,000.00 

19. ปรับปรุงซํอมแซมอาคารจ าหนํายสินค๎า
หน๎าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

200,000.00 

20. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสวน
บริเวณหน๎าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

50,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
21. คําสาธารณูปโภคบริเวณหน๎าพิพิธภัณฑ์

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

50,000.00 

22. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยส์ิน
บริเวณสวนหน๎าพิพิธภณัฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

30,000.00 

23. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตทางหลวงหมายเลข 
22 สายสกลนคร-อุดรธาน ีบริเวณบ๎าน
โคกชุมพร หมูํ 8  

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

500,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
24. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก 
แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-งานโรงเรียน 

200,000.00 

25. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
พื้นที ่

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-งานโรงเรียน 

500,000.00 

26. ปรับปรุงซํอมแซมตํอเติมอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารทั่วไป 

100,000.00 

27. สนับสนุนคําใช๎จํายการบรหิาร
สถานศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-งานโรงเรียน 

800,000.00 

28. กํอสร๎างศูน์ย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารทั่วไป 

2,000,000.00 

29. กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

30. สํงเสริมการเรียนรู๎ในชุมชน(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมูํบ๎าน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารทั่วไป 

5,000.00 

31. จ๎างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารทั่วไป 

156,000.00 

32. สนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

33. สํงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารทั่วไป  

30,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
34. กํอสร๎างลานกีฬา แบบ 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การสํงเสรมิกิจกรรม
กีฬา 

2,000,000.00 

35. แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การสํงเสรมิกิจกรรม
กีฬา 

150,000.00 

36. แขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การสํงเสรมิกิจกรรม
กีฬา 

100,000.00 

37. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การสํงเสรมิกิจกรรม
กีฬา 

100,000.00 

38. ปรับปรุงซํอมแซมที่อยูํอาศัยผู๎ยากจน 
ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห-์งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห-์การสังคมสงเคราะห ์

100,000.00 

39. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข - การบริหารทั่วไป 

30,000.00 

40. รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การบริการ
สาธารณสุข 

30,000.00 

41. รณรงค์ให๎ความรูเ๎รื่องโรคเอดส ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

30,000.00 

42. ปูองกันและระงับโรคตดิตํอตําง ๆ 
ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

30,000.00 

43. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง-รายจํายตามข๎อผูกพัน 

6,000,000.00 

44. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎พิการหรือทุพพล
ภาพ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง-รายจํายตามข๎อผูกพัน 

1,500,000.00 

45. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎ตดิเช้ือเอดส ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง-รายจํายตามข๎อผูกพัน 

66,000.00 

46. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี/
ท๎องถิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง-รายจํายตามข๎อผูกพัน 

130,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
47. โรงเรียนผูส๎ูงอายุ แบบ 

ผ.01 
2. บริหารชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งาน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ 

520,000.00 

48. สํงเสริมสุขภาพอนามัยใสํใจชีวิตผูส๎ูงอายุ 
ผู๎พิการ 

แบบ 
ผ.01 

2. บริหารชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งาน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ 

50,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
49. ปลูกต๎นไม๎ หญ๎าแฝก แบบ 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ปุาไม๎ชุมชน 

30,000.00 

50. โครงการ/กิจกรรมการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลํงน้ า 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ปุาไม๎ชุมชน 

30,000.00 

51. อบรมให๎ความรู๎การอนุรักษ์และการ
จัดการน้ าเสีย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ปุาไม๎ชุมชน 

30,000.00 

52. กํอสร๎างฝายชะลอน้ า แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการ
การเกษตร 

30,000.00 

53. กํอสร๎างประตูระบายทดน้ า แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการ
การเกษตร 

100,000.00 

54. คลองสวยน้ าใสคนไทยมคีวามสุข แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ปุาไม๎ชุมชน 

100,000.00 

55. การจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

30,000.00 

56. ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

200,000.00 

57. จ๎างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกลูและ
มูลฝอย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

500,000.00 

58. จัดหาถังขยะ แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

20,000.00 

59. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะมูล
ฝอย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด 

20,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

60. ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในหมูํบ๎าน 
(วัสดุไฟฟูาและวิทยุงานไฟฟูาถนน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

61. ซํอมแซมบ ารุงรักษาถนน สะพาน เสริมผิว
ถนน ถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน (คํา
บ ารุงรักษาและซํอมแซม งานไฟฟูาถนน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

62. จัดหาวัสดุกํอสร๎างส าหรับซํอมแซมถนน 
สะพาน (วัสดุกํอสร๎างงานไฟฟูาถนน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

63. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านมํวงไขํ หมู ํ1 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 
 

684,000.00 

64. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร    
บ๎านมํวงไขํ หมู ํ1 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

60,000.00 

65. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านพรรณา หมู ํ2 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

506,300.00 

66. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านวังปลาปูอม หมูํ 3 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

456,000.00 

67. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านนาหัวช๎าง หมูํ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

570,000.00 

68. กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบ๎านนาหัวช๎าง หมูํ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

310,000.00 

69. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ๎าน
นาหัวช๎าง หมูํ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

36,000.00 

70. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านบะทอง หมู ํ5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

456,000.00 

71. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านโคกสุวรรณ หมู ํ6 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

114,000.00 

72. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร    
บ๎านเม็ก หมู ํ7 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

14,400.00 

73. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านโคกชุมพร หมู ํ8 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

342,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
74. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร     

บ๎านโคกชุมพร หมูํ 8 
แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

36,000.00 

75. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านหนองทุํม หมูํ 9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

228,000.00 

76. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร    
บ๎านหนองทุํม หมูํ 9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

24,000.00 

77. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านน๎อยโนนจ านงค ์หมูํ 10 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

302,000.00 

78. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านหนองแวง หมูํ 11 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

312,000.00 

79. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร    
บ๎านหนองแวง หมูํ 11 สายหนองแวง 
หนองทุํม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

367,000.00 

80. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านบะทองใหมํ หมู ํ12 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

456,000.00 

81. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านบะทองใหม ํหมูํ 12 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

60,000.00 

82. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ๎านหนองอ๎อ หมูํ 13 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

456,000.00 

83. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ๎าน
หนองอ๎อ หมู ํ13 สายแยก ทล.2094-
หนองอ๎อ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

420,000.00 

84. กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
บ๎านบะทอง หมู ํ5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

500,000.00 

85. กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวยู         
บ๎านน๎อยโนนจ านงค ์หมูํ 10 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

220,000.00 

86. กํอสร๎างสะพาน คสล. แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

2,000,000.00 

87. กํอสร๎างปรับปรุงถนนลูกรังคลองไส๎ไก ํ แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

100,000.00 

88. ขยายเขตระบบจ าหนํายประปาภายใน
หมูํบ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

500,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
89. บูรณะถนนลาดยางสายบ๎านบะทอง    

ต.พรรณา-บ๎านนาตากาง ต.บะฮ ี
แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน-งาน
ควบคุมการซํอมบ ารุงทาง/เครื่องจักร 

2,000,000.00 

90. ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อการเกษตร แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ขุดลอก
แหลํงน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

200,000.00 

91. ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส๎ไก ํ แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ขุดลอก
แหลํงน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

30,000.00 

92. กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมพร๎อมติดตัง้
ประตรูะบายทดน้ าบ๎านพรรณา หมูํ 2 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-การบริหารทั่วไป 

471,000.00 

93. กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ าอูน 
สายบ๎านวังปลาปูอม-บ๎านหนองเดิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

103,000.00 

94. กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ าอูน  
สายบ๎านนาหัวช๎าง-บ๎านบะทอง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

98,000.00 

95. กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.      
บ๎านโคกสุวรรณ หมูํ 6 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พืน้ฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

578,000.00 

96. กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวยู         
บ๎านน๎อยโนนจ านงค์ หมูํ 10 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

210,000.00 

97. กํอสร๎างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ๎านบะทองใหมํ หมูํ 12 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

382,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
98. เงินเดือน คําตอบแทนฝุายการเมือง แบบ 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

2,600,000.00 

99. เงินเดือน เงินคําตอบแทนและสวสัดิการ
ตําง ๆ ส านักปลัด/กองคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

6,200,000.00 

100. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํใช๎สอย
งานบริหารทั่วไป 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

700,000.00 

101. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํใช๎สอย
งานบริหารงานคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

100,000.00 

102. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํวัสดุงาน
บริหารทั่วไป 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

400,000.00 

103. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํวัสดุงาน
บริหารงานคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

100,000.00 

104. สนับสนุนการบริหารด๎านคํา
สาธารณูปโภคตําง ๆ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

200,000.00 

105. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํครุภัณฑ์
ตําง ๆงานบริหารทั่วไป 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

400,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
106. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํครุภัณฑ์

ตําง ๆ งานบริหารงานคลัง 
แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

100,000.00 

107. จ๎างท่ีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎มาติดตํอขอรบับริการ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

25,000.00 

108. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา   
ดูงาน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

300,000.00 

109. กิจกรรม 5 ส แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

10,000.00 

110. การจัดการเลือกตั้งท๎องถิ่น แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

300,000.00 

111. การเตรียมการรับเสด็จ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและกิจกรรมที่เกีย่วข๎องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

50,000.00 

112. จัดท า/ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

50,000.00 

113. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักปลัด 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

200,000.00 

114. ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย-การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000.00 

115. ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกีย่วกับภัยและการ
ปูองกันภัย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย-การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

15,000.00 

116. สนับสนุนการปฏิบตัิงานของสมาชกิ   
อปพร. 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย-การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 

117. เงินเดือน เงินคําตอบแทนและสวสัดิการ
ตําง ๆ งานการศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

1,400,000.00 

118. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํใช๎สอย
งานการศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

200,000.00 

119. รายจํายเพื่อให๎ไดม๎าซึ่งบริการ แผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

30,000.00 

120. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํครุภัณฑ์
ตําง ๆ งานการศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

50,000.00 

121. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งาน
การศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

10,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
122. เงินเดือน คําตอบแทนและสวสัดิการตําง 

ๆ กองชําง 
แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารทั่วไป 

1,300,000.00 

123. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํใช๎สอย
กองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารทั่วไป 

100,000.00 

124. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํวัสดุกอง
ชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารทั่วไป 

100,000.00 

125. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํครุภัณฑ์
ตําง ๆ กองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารทั่วไป 

250,000.00 

126. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารทั่วไป 

20,000.00 

127. รายจํายเพื่อให๎ไดม๎าซึ่งบริการ แผนงาน
สาธารณสุข 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล  

110,000.00 

128. ประชุมประชาคมการบูรณาการจดัท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

30,000.00 

129. สํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

10,000.00 

130. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมหอกระจาย
ขําว เครื่องขยายเสียง เสียงตามสาย
ประจ าหมูํบ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

50,000.00 

131. ฝึกอบรมบ าบดัฟื้นฟูผู๎ตดิ ผู๎เสพยาเสพ
ติดและสํงเสรมิอาชีพภายหลังการบ าบัด
ฟื้นฟ ู

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

130,000.00 

132. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรชุมชน 
ผู๎น าชุมชน กลุํมสตร ี

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

10,000.00 

133. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคาํวัสดุ
แผนงานการเกษตร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสํงเสริมความรู๎
การเกษตร 

30,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
134. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม แบบ 

ผ.๐๑ 
4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง - บ าเหน็จ/บ านาญ 

70,000.00 

135. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง - บ าเหน็จ/บ านาญ 

320,000.00 

136. คําบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง-เงินส ารองจําย 

30,000.00 

137. งบกลางเงินส ารองจําย แบบ 
ผ.๐๑ 

4. การด าเนินงานอ่ืน-งบกลาง-งบ
กลาง-เงินส ารองจําย 

500,000.00 

138. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร 

150,000.00 

139. ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย-การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

15,000.00 

140. จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยสุ าหรับ
ซํอมแซมหอกระจายขําว เครื่องขยาย
เสียงประจ าหมูบํ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

50,000.00 

141. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตร ี แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสรมิและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคดิ รํวมท า 
รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

20,000.00 

142. จัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช      
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

95,000.00 
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      1.2.2 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ห๎วงปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ ผ.02 
 

ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. อุดหนุนโครงการสํงเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานของหมูํบ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๒ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

195,000.00 

2. อุดหนุนงบประมาณคําอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กนักเรยีน 

แบบ 
ผ.๐๒ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารทั่วไป 

1,000,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. อุดหนุนกลุํมผู๎ใช๎พลังงานแสงอาทิตย ์ แบบ 

ผ.๐๒ 
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

4. อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาคฯเพือ่เป็น
คําใช๎จํายในการขยายเขตไฟฟูาในพื้นที่ 

แบบ 
ผ.๐๒ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

200,000.00 

5. อุดหนุนการประปาสํวนภูมภิาคฯเพื่อ
เป็นคําใช๎จํายในการขยายเขตจ าหนําย
ประปาในพ้ืนท่ี 

แบบ 
ผ.๐๒ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

200,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน

อ าเภอพรรณานิคมเพื่อสนับสนุนศนูย์
รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎าง
ของหนํวยบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

แบบ 
ผ.๐๒ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

15,000.00 

7. อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอพรรณานคิม
ตามโครงการรวมน้ าใจต๎านภัยยามยาก 

แบบ 
ผ.๐๒ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

10,000.00 

 

      1.2.3 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ห๎วงปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ ผ.03 
ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน๎าพิพิธภัณฑ์

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
แบบ 
ผ.๐๓ 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การกํอสร๎าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

7,000,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ๎านเม็ก ต.พรรณา-บ๎านกุดก๎อม ต.ไร ํ
แบบ 
ผ.๐๓ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

3,135,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ๎านหนองอ๎อ ทต.พรรณานคร -บ๎าน
น๎อยโนนจ านงค์ ทต.พรรณานิคม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

2,964,000.00 

4. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ๎านหนองอ๎อ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม-
บ๎านขัวขอนแคน ต.ต๎นผึ้ง อ.พังโคน 

แบบ 
ผ.๐๓ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

4,394,700.00 
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     1.2.4 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ห๎วงปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ ผ.05 

ล าดับ ชื่อ – โครงการ แบบ แผนงาน – กิจกรรม งบประมาณตามแผน 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. กํอสร๎างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ฝายน้ าล๎น แบบ มข.2527 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการ
การเกษตร 

1,013,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ๎านนาหัวช๎าง-บ๎านบะทอง (เส๎นหลัง
โรงเรียน) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

1,209,000.00 

3. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ๎านบะทองใหม-ํแยกคลองชลประทาน 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

2,754,000.00 

4. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา๎นนา
หัวช๎าง-แยกคลองชลประทาน 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

1,824,000.00 

5. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ๎านหนองแวง-บ๎านหนองอ๎อ 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

2,220,000.00 

6. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา๎นนา
หัวช๎าง(หน๎าบ๎านนายพรทิพย์มาลนุ-    
สี่แยกวัดปุาอุดมสมพร) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

950,000.00 

7. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา๎น
น๎อยโนนจ านงค์(สายตรงข๎าม          
รพ.พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

1,200,000.00 

8. กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบ๎านนาหัวช๎าง (สายหน๎าบ๎านนาย
พรทิพย์ มาลุน) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

1,140,000.00 

9. กํอสร๎างวางทํอระบายน้ าคันคลอง
ระบายน้ าชลประทานน้ าอูนบา๎นบะทอง
ใหม ํ

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

1,170,400.00 

10. กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวย ูทางหลวง
ท๎องถิ่นหมายเลข สน.ถ.102-01 

แบบ 
ผ.๐๕ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการกํอสร๎าง 

3,630,000.00 
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   1.2.5 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ห๎วงปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ ผ.08 
 

ล าดับ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
1. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว ตู๎เย็น ขนาดไมํน๎อยกวํา 7 คิว 12,000 
2. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก๎าอี้ส านักงาน 5,000 
3. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 5,000 
4. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๏ะท างาน 5,000 
5. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร๎อมขาตัง้ 35,000 
6. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ กล๎องดิจิตอล 40,000 
7. สาธารณสุข ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพํนหมอกควัน ปริมาณการฉีด

พํนน้ ายาไมํน๎อยกวํา 40 ลิตรตํอ
ช่ัวโมง ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 
ลิตรก าลังเครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 25 
แรงม๎า 

59,000 

8. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ส ารวจ กล๎องระดับก าลังขยาย 30 เทํา 34,000 
9. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ เครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด 5 

กิโลวัตต ์
57,500 

10. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซ ี 51,000 

11. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ส ารวจ กล๎องวัดมุมอัตโนมัติแบบ
อิเล็กทรอนิค 

110,000 

12. อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ์กํอสร๎าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 
แรงม๎า 

4,000,000 

13. อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง 

รถบรรทุกเทท๎าย ขนาด 6 ตัน 1,980,000 
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1.3  โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 
ช่ือโครงการ  แบบ หนํวยงานทีรับผิดชอบ แหลํงที่มา งบตาม

ข๎อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัต ิ

1. ฝึกอบรมสํงเสรมิอาชีพหัตถกรรม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

2. ฝึกอบรมสํงเสรมิอาชีพคหกรรม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

3. ฝึกอบรมสํงเสรมิอาชีพทางการ
เกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

4. ฝึกอบรมสํงเสรมิอาชีพด๎านปศสุัตว ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

5. ฝึกอบรมสํงเสรมิอาชีพการท าอาหาร แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

6. ฝึกอบรมสํงเสรมิอาชีพหลักสตูรการ
แปรรูปน้ ายาเอนกประสงค ์

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

7. การจัดงานประเพณลีอยกระทง แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 17,000.00 

8. จัดงานประเพณีแหํเทียนพรรษา แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 30,000.00 

9. จัดงานวันสงกรานต์และวันผูส๎งูอายุ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงนิงบประมาณ 90,000.00 

10. กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาและ
วันส าคัญอื่น ๆ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

11. จัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพ
หลวงปูุฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

12. จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์แหลงํ
ทํองเที่ยว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

13. จ๎างเหมาบุคคลดูแลสวนหน๎า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินงบประมาณ 78,000.00 

14. ปรับปรุงห๎องน้ าบรเิวณหน๎า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินงบประมาณ 250,000.00 

15. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสวน
บริเวณหน๎าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 30,000.00 
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16. คําสาธารณูปโภคบริเวณหน๎า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 30,000.00 

17. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ทรัพย์สินบรเิวณสวนหน๎าพิพิธภณัฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

18. ปรับปรุงภมูิทัศน์เขตทางหลวง
หมายเลข 22 สายสกลนคร-อุดรธานี 
บริเวณบา๎นโคกชุมพร หมูํ 8 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 500,000.00 

19. สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

128,385.00 

20. สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน
ในพื้นที่ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

452,223.00 

21. สนับสนุนคาํใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 642,200.00 

22. กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 40,000.00 

23. สํงเสริมการเรยีนรู๎ในชุมชน
(หนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 3,600.00 

24. จ๎างเหมาบุคคลดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 156,000.00 

25. สํงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 25,000.00 

26. แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 200,000.00 

27. แขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 0.00 

28. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 5,000.00 

29. ปรับปรุงซํอมแซมที่อยูํอาศัยผู๎
ยากจน ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 40,000.00 

30. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

31. รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบา๎ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 15,000.00 
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32. รณรงค์ให๎ความรูเ๎รื่องโรคเอดส ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

33. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

5,787,600.00 

34. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,344,000.00 

35. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎ตดิเช้ือเอดส ์ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

66,000.00 

36. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี/
ท๎องถิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 130,000.00 

37. อุดหนุนงบประมาณคาํอาหาร
กลางวันให๎แกํเด็กนักเรียน 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

944,000.00 

38. โรงเรยีนผูส๎ูงอาย ุ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 520,000.00 

39. สํงเสริมสุขภาพอนามัยใสํใจชีวิต
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 50,000.00 

40. เลี้ยงไส๎เดือนดินเพื่อผลิตปุย๋
อินทรีย์ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

41.บริหารจัดการขยะโดยมสีํวนรวํม
ของชุมชน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

42. ร๎านอาหารปลอดภัยใจผู๎บริโภค แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

43. พรรณานครปลอดลูกน้ ายุงลาย แบบ 
ผ.๐2 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

งบกองทุนฯ 20,000.00 

44. จดับริการดูแลระยะยาวด๎าน
สาธารณสุขส าหรับผูส๎ูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง 

แบบ 
ผ.๐2 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

งบกองทุนฯ 355,000.00 
 

45. พัฒนาเครือขํายบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชฉุกเฉนิ 

แบบ 
ผ.๐2 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

งบกองทุนฯ 20,000.00 

46. ว่ิง-ปั่นเพื่อสุขภาพเทิดพระเกยีติ
พระราชบิดา 

แบบ 
ผ.๐2 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- 40,000.00 

47.เสริมสร๎างทักษะชีวิตวัยใสไมทํ๎อง
กํอนวัยอันควรหํางไกลจากโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ์รํวมใสํใจโดยชุมชน 

แบบ 
ผ.๐2 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

งบกองทุนฯ 30,000.00 
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48.สํงเสริมการใช๎เหลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- 30,000.00 

49.พัฒนาโรงเรยีนสูมําตรฐานโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- 30,000.00 

50. โครงการ/กิจกรรมการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลํงน้ า 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

51. อบรมให๎ความรู๎การอนุรักษ์และ
การจัดการน้ าเสีย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

52. คลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

53. การจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

54. ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 240,000.00 

55. จ๎างเหมาบุคคลจดัเก็บขยะสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 468,000.00 

56. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

57. กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมพร๎อมติดตั้ง
ประตรูะบายทดน้ า บ๎านพรรณา หมูํ 2 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินสะสม 471,000.00 

58. ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมูํบ๎าน (วัสดไุฟฟูาและวิทยุงานไฟฟูา
ถนน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 150,000.00 

59. ซํอมแซมบ ารุงรักษาถนน สะพาน 
เสริมผิวถนน ถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน (คํา
บ ารุงรักษาและซํอมแซม งานไฟฟูาถนน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 619,000.00 

60. จัดหาวัสดุกํอสร๎างส าหรับซํอมแซม
ถนน สะพาน (วัสดุกํอสร๎างงานไฟฟูา
ถนน) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 100,000.00 

61. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านมํวงไขํ หมูํ 1 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 250,000.00 

62. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านนาหัวช๎าง หมูํ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 383,000.00 

63. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านน๎อยโนนจ านงค์ หมูํ 10 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 0.00 
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64. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านหนองแวง หมูํ 11 สายหนองแวง 
หนองทุํม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 367,000.00 

65. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านหนองอ๎อ หมูํ 13 สายแยก ทล.
2094-หนองอ๎อ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 420,000.00 

66. กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.รปูตัวยู
บ๎านบะทอง หมูํ 5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 443,000.00 

67. กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวย ูบ๎าน
น๎อยโนนจ านงค์ หมูํ 10 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 210,000.00 

68. กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ า
อูน สายบ๎านวังปลาปูอม-บ๎านหนองเดิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินสะสม 103,000.00 

69. กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ า
อูน สายบ๎านนาหัวช๎าง-บ๎านบะทอง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินสะสม 98,000.00 

70. กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.
บ๎านโคกสุวรรณ หมูํ 6 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัชําง, ส านักการชําง 

เงินสะสม 578,000.00 

71. กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวย ูบ๎าน
น๎อยโนนจ านงค์ หมูํ 10 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินสะสม 210,000.00 

72. กํอสร๎างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ๎านบะทองใหมํ หมูํ 12 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินสะสม 382,000.00 

73. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านหนองอ๎อ ต.พรรณา อ.พรรณา
นิคม-บ๎านขัวขอนแคน ต.ต๎นผึ้ง อ.พังโคน 

แบบ 
ผ.๐๓ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

4,394,700.00 

74. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนาหัวช๎าง-บ๎านบะทอง(เส๎น
หลังโรงเรียน) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

1,209,000.00 

75. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านบะทองใหม-ํแยกคลอง
ชลประทาน 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

2,754,000.00 

76. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านนาหัวช๎าง-แยกคลองชลประทาน 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

1,824,000.00 

77. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านหนองแวง-บ๎านหนองอ๎อ 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

2,220,000.00 

78. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านน๎อยโนนจ านงค์(สายตรงข๎าม รพ.
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

1,200,000.00 

79.กํอสร๎างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
สายบ๎านหนองุทํม ม.9-หนองอ๎อ ม.13 
ต.พรรณา 

แบบ 
ผ.05 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

งบจังหวัด
สกลนคร 

1,818,000.00 
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80. เงินเดือน คําตอบแทนฝาุย
การเมือง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 2,624,640.00 

81. เงินเดือน เงินคําตอบแทนและ
สวัสดิการตําง ๆ ส านักปลดั/กองคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 6,100,660.00 

82. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคําใช๎
สอยงานบริหารทั่วไป 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 448,000.00 

83. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคําใช๎
สอยงานบริหารงานคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เงินงบประมาณ 120,100.00 

84. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
วัสดุงานบริหารทั่วไป 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 451,059.00 

85. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
วัสดุงานบริหารงานคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เงินงบประมาณ 90,000.00 

86. สนับสนุนการบริหารดา๎นคํา
สาธารณูปโภคตําง ๆ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 175,000.00 

87. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภณัฑ์ตําง ๆงานบริหารทั่วไป 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

88. จ๎างท่ีปรึกษาประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู๎มาติดตํอขอรับ
บริการ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 25,000.00 

89. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 235,000.00 

90. กิจกรรม 5 ส แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

91. การจัดการเลือกตั้งท๎องถิ่น แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 200,000.00 

92. การเตรียมการรับเสด็จ/กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับสถาบันพระมหากษัตริย ์

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 15,000.00 

93. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านัก
ปลัด 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 200,000.00 

94. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

95. ฝึกอบรมให๎ความรูเ๎กี่ยวกับภยัและ
การปูองกันภัย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เงินงบประมาณ 10,000.00 
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96. สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
สมาชิก อปพร. 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

เงินงบประมาณ 45,000.00 

97. เงินเดือน เงินคําตอบแทนและ
สวัสดิการตําง ๆ งานการศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 1,386,960.00 

98. รายจํายเพื่อให๎ไดม๎าซึ่งบริการ 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

99. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งาน
การศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 28,000.00 

100. เงินเดือน คําตอบแทนและ
สวัสดิการตําง ๆ กองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 1,291,380.00 

101. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ใช๎สอยกองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 
 

เงินงบประมาณ 50,000.00 

102. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
วัสดุกองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 95,000.00 

103. สํงเสรมิพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกอง
ชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 40,000.00 

104. รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซึ่งบริการ 
แผนงานสาธารณสุข 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 102,000.00 

105. ประชุมประชาคมการบรูณาการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

106. สํงเสรมิสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

107. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมหอ
กระจายขําว เครื่องขยายเสียง เสียง
ตามสายประจ าหมูบํ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 35,000.00 

108. ฝึกอบรมบ าบดัฟื้นฟูผู๎ตดิ ผูเ๎สพ
ยาเสพตดิและสํงเสรมิอาชีพภายหลัง
การบ าบัดฟื้นฟู 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 130,000.00 

109. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรชุมชน ผู๎น าชุมชน กลุํมสตร ี

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

110. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
วัสดุแผนงานการเกษตร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 20,000.00 

111. เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินงบประมาณ 73,776.00 
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112. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เงินงบประมาณ 317,842.00 

113. คําบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหํงประเทศไทย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 26,575.00 

114. งบกลางเงินส ารองจําย แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 305,000.00 

115. อุดหนุนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในอ าเภอพรรณานิคมเพื่อ
สนับสนุนศูนย์รวมข๎อมลูขําวสารการซื้อ
หรือการจ๎างของหนํวยบริหารราชการ
สํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 15,000.00 

116. อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอพรรณา
นิคมตามโครงการรวมน้ าใจต๎านภยัยาม
ยาก 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

117. สํงเสรมิพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติกองคลัง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เงนิงบประมาณ 140,000.00 

118. ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 15,000.00 

119. จัดหาวัสดไุฟฟูาและวิทยุส าหรับ
ซํอมแซมหอกระจายขําว เครื่องขยาย
เสียงประจ าหมูบํ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

เงินงบประมาณ 30,000.00 

120. สํงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสตร ี แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 10,000.00 

121. โครงการจัดพิธีการงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 
 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินงบประมาณ 95,000.00 

 

1.4 โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2561 
ช่ือโครงการ  แบบ หนํวยงานที

รับผิดชอบ 
แหลํงที่มา งบตามแผน 

1. สํงเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริม
การทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อ

สํงเสริมการทํองเที่ยว 

10,000.00 

2. ประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว
(อบรมมัคคุเทศก์น๎อย) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริม
การทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อ

สํงเสริมการทํองเที่ยว 

20,000.00 
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3. ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตโุพนทอง แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริม
การทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อ

สํงเสริมการทํองเที่ยว 

20,000.00 

4. หมูํบ๎านสํงเสริมการทํองเที่ยว แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริม
การทํองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อ

สํงเสริมการทํองเที่ยว 

20,000.00 

5. ปรับปรุงซํอมแซมอาคารจ าหนาํย
สินค๎าหน๎าพิพิธภณัฑ์พระอาจารยฝ์ั้น 
อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานสวนสาธารณะ-
การกํอสร๎างปรับปรุงดูแลรักษา

สวนสาธารณะ 

200,000.00 

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณหน๎า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

แบบ 
ผ.๐๓ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานสวนสาธารณะ-
การกํอสร๎างปรับปรุงดูแลรักษา

สวนสาธารณะ 

7,000,000.00 

7. ปรับปรุงซํอมแซมตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
ทั่วไป 

100,000.00 

8. กํอสร๎างศูน์ย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
ทั่วไป 

2,000,000.00 

9. สนับสนุนสํงเสรมิกิจกรรมทางการ
ศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดบักํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 
 

50,000.00 

10. กํอสร๎างลานกีฬา แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-

งานกีฬาและนันทนาการ-การ
สํงเสริมกิจกรรมกีฬา 

2,000,000.00 

11. ปูองกันและระงับโรคตดิตํอตาํง ๆ 
ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

30,000.00 

12. อุดหนุนโครงการสํงเสรมิการ
บริการสาธารณสุขมูลฐานของหมูบํ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

195,000.00 
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13. ปลูกต๎นไม๎ หญา๎แฝก แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ปุาไม๎

ชุมชน 

30,000.00 

14. กํอสร๎างฝายชะลอน้ า แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการ

การเกษตร 

30,000.00 

15. กํอสร๎างประตูระบายทดน้ า แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการ

การเกษตร 

100,000.00 

16. จัดหาถังขยะ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

20,000.00 

17. พัฒนาแหลํงน้ าหนองน้ าสาธารณะ
หนองทุํม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ปุาไม๎

ชุมชน 

20,000,000.00 

18. กํอสร๎างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฝายน้ าล๎น แบบ มข. 2527 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
สํงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการ

การเกษตร 

1,013,000.00 

19. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านมํวงไขํ หมูํ 1 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

60,000.00 

20. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านพรรณา หมูํ 2 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

506,300.00 

21. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านวังปลาปูอม หมูํ 3 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

456,000.00 

22. กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ๎านนาหัวช๎าง หมูํ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 
 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

310,000.00 
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23. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านนาหัวช๎าง หมูํ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

36,000.00 

24. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านบะทอง หมูํ 5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

456,000.00 

25. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านโคกสุวรรณ หมูํ 6 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

114,000.00 

26. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านเม็ก หมูํ 7 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

14,400.00 

27. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านโคกชุมพร หมูํ 8 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

342,000.00 

28. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านโคกชุมพร หมูํ 8 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

36,000.00 

29. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านหนองทุํม หมูํ 9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

228,000.00 

30. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านหนองทุํม หมูํ 9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

24,000.00 

31. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านหนองแวง หมูํ 11 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

312,000.00 

32. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านบะทองใหมํ หมูํ 12 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

456,000.00 
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33. กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ๎านบะทองใหมํ หมูํ 12 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

60,000.00 

34. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านหนองอ๎อ หมูํ 13 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

456,000.00 

35. กํอสร๎างสะพาน คสล. แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

2,000,000.00 

36. ขยายเขตระบบจ าหนํายประปา
ภายในหมูํบ๎าน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

500,000.00 

37. บูรณะถนนลาดยางสายบ๎านบะ
ทอง ต.พรรณา-บ๎านนาตากาง ต.บะฮ ี

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
ซํอมบ ารุงทาง/เครื่องจักร 

2,000,000.00 

38. ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อการเกษตร แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ขุดลอก

แหลํงน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

200,000.00 

39. ขุดลอกและปรับปรุงคลองไสไ๎กํ แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม-๎ขุดลอก

แหลํงน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

30,000.00 

40. อุดหนุนกลุํมผู๎ใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย ์

แบบ 
ผ.๐๒ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ

สาธารณูปโภค 

300,000.00 

41. อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภมูิภาคฯ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการขยายเขตไฟฟูา
ในพื้นที่ 

แบบ 
ผ.๐๒ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

200,000.00 

42. อุดหนุนการประปาสํวนภูมภิาคฯ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการขยายเขต
จ าหนํายประปาในพ้ืนท่ี 

แบบ 
ผ.๐๒ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

200,000.00 
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43. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านเม็ก ต.พรรณา-บ๎านกุดกอ๎ม ต.
ไร ํ

แบบ 
ผ.๐๓ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

3,135,000.00 

44. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านหนองอ๎อ ทต.พรรณานคร -
บ๎านน๎อยโนนจ านงค์ ทต.พรรณานิคม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

2,964,000.00 

45. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านนาหัวช๎าง(หน๎าบ๎านนายพรทพิย์มา
ลุน-สี่แยกวัดปาุอุดมสมพร) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

950,000.00 

46. กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ๎านนาหัวช๎าง (สายหนา๎บ๎าน
นายพรทิพย ์มาลุน) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

1,140,000.00 

47. กํอสร๎างวางทํอระบายน้ าคันคลอง
ระบายน้ าชลประทานน้ าอูนบา๎นบะทอง
ใหม ํ

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

1,170,400.00 

48. กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวย ูทาง
หลวงท๎องถิ่นหมายเลข สน.ถ.102-01 

แบบ 
ผ.๐๕ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพื้นฐาน-งานควบคุมการ
กํอสร๎าง 

3,630,000.00 

49. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภณัฑ์ตําง ๆ งานบรหิารงานคลงั 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-การบริหารงาน

ทั่วไป 
 

100,000.00 

50. จัดท า/ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-การบริหารงาน

ทั่วไป 

50,000.00 

51. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคําใช๎
สอยงานการศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
การศึกษา 

200,000.00 

52. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภณัฑ์ตําง ๆ งานการศึกษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ

บริหารการศึกษา 

50,000.00 

53. สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภณัฑ์ตําง ๆ กองชําง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป 

250,000.00 
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    1.5  สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี ได้รับอนุมัติงบประมาณ ที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 30 18 12 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

28 22 6 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

15 8 7 

การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 55 22 33 
การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 46 41 5 

รวม 174 111 63 
ที่มา : ระบบ E-plan 

บทสรุป 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลพรรณานคร มีโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี จ านวน 174 
โครงการ ได๎รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 111 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 63.00 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลพรรณานคร มีโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี จ านวน 174 
โครงการ ไมํได๎รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 63 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 36.00 
 
 

 
  
กราฟเปรียบเทียบจ านวนโครงการพัฒนาสี่ปีกับจ านวนโครงการที่ได๎รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
1.6 จ านวนโครงการที่ได๎รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดห๎วงระยะเวลา
ในการด าเนินงานตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
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จ านวนโครงการตามแผนพฒันาสี่ปี 

จ านวนโครงการท่ีได้รับอนมุติังบประมาณ 
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ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

ตามแผนการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ    
ตามแผน 

ไม่แล้วเสร็จตามแผน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 3 1 2 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

6 5 1 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

0 0 0 

การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 16 12 4 
การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 7 4 3 

รวม 32 22 10 
ที่มา : แผนการด าเนินงาน 

บทสรุป 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลพรรณานคร ได๎ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ แล๎วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จ านวน 
22 โครงการคิดเป็นร๎อยละ 68.75 
2. โครงการที่ไมํสามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานได๎เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
 2.1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
   ปัญหา/อุปสรรค ไมํมี โครงการอยูํในชํวงงานพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา  - 
 2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-อุดรธานี บริเวณบ๎านโคกชุมพร หมูํ 8 
   ปัญหา/อุปสรรค ไมํมี เนื่องจากจะด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.3 โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ 
   ปัญหา/อุปสรรค ได๎รับการทักท๎วงจากส านักงานตรวจเงินแผํนดินวําไมํใชํอ านาจหน๎าที่ 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านมํวงไขํ หมูํ 1    
   ปัญหา/อุปสรรค รอขออนุมัติสภาเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนให๎เป็นไปแบบแปลนตามมาตรฐาน
กรมการปกครอง 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านนาหัวช๎าง หมูํ 4 
   ปัญหา/อุปสรรค โครงการอยูํระหวํางด าเนินการในห๎วงไตรมาส 3 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านน๎อยโนนจ านงค์ หมูํ 10 
   ปัญหา/อุปสรรค โครงการนี้ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา – 
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 2.7 โครงการกํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.บ๎านโคกสุวรรณ หมูํ 6 
   ปัญหา/อุปสรรค โครงการอยูํระหวํางด าเนินการในห๎วงไตรมาส 3 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.8 โครงการจัดการเลือกตั้งท๎องถิ่น 
   ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากรัฐบาลยังไมํได๎ก าหนดให๎มีการเลือกตั้งท๎องถิ่น 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.9 โครงการสนับสนุนศูนย์ข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างของหนํวยบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ 
   ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ไมํให๎มีศูนย์ข๎อมูลขําวสารการซื้อการจ๎างฯ 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
 2.10 โครงการรวมน้ าใจต๎านภัยยามยาก 
   ปัญหา/อุปสรรค หนํวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนยังไมํแจ๎งหนังสือเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา - 
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    การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
        

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 1 20,000 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ทุกประการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสํงเสรมิคุณภาพชีวิต 5 399,888 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ทุกประการ 
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม - - - 
การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 12 7,566,000 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ทุกประการ 
การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 4 289,446 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ทุกประการ 

รวม 1,952,334 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ทุกประการ 
 

    การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเปูาหมาย 

ที่ประชาชนได๎รับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 1 20,000 โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสํงเสรมิคุณภาพชีวิต 5 399,888 โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม - - - - 
การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 12 7,566,000 โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 
การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 4 289,446 โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 

รวม 8,275,334   
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    ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว จัดงานวันร าลึกมรณภาพ      
หลวงปูุฝัน้ อาจาโร 

20,000 ประชาชนในพื้นที่ได๎ร าลึกถึงคุณงามความดีของ
หลวงปูุฝั้น อาจาโร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ๎

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 40,000 เด็กได๎ท ากิจกรรมรํวมกันเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ๎
แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 199,938 ประชาชนได๎เลํนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

รํวมกัน 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ๎

วัสดุกีฬา 4,950 หมูํบ๎านมีอุปกรณ์กีฬาส าหรับเลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ๎

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

130,000 การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนนุงบประมาณเป็นไปตาม   
ร๎อยละที่ สปสช. ก าหนด 

สํงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

25,000 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการอยูํ
รํวมกันในสังคม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ๎

การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

- - - - 

การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน กํอสร๎างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ๎านบะทองใหม ํ

361,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างปรับปรุงถนนกวา๎ง 3 ม.ยาว 
1,160 ม. ผิวจราจรลูกรังหนา 0.15 
ม. 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมพร๎อม
ติดตั้งประตูระบายทดน้ า
บ๎านพรรณา หมูํ 2 

471,000 เกษตรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรอยํางเพียงพอ กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมพร๎อมติดตั้ง
ประตูระบายทดน้ าขนาด 1.80x1.80 
ม. ยาว 600 ม. 
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ยุทธศาสตร ์

 
โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได๎รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน(ตํอ) กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบ
ล าน้ าอูนสายบา๎นนาหัวช๎าง-
บ๎านบะทอง 

98,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างปรับปรุงถนนกวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบ
ล าน้ าอูนสายบา๎นวังปลา
ปูอม-บ๎านหนองเดิ่น 

103,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างปรับปรุงถนนกวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูบา๎นน๎อยโนน
จ านงค์  

210,000 ไมํเกิดน้ าทํวมขังในฤดูฝน รางระบายน้ ารูปตัวยูกวา๎ง 0.50 ม. 
ยาว 75 ม. หนา 0.125 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านน๎อย
โนนจ านง หมูํ 10 

728,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎าน
หนองแวง คุ๎มทุํงกุลา-  
หนองทุํม 

1,098,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 920 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
หนองทุํม ม.9-หนองอ๎อ    
ม.13 

925,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 745 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 ม. 
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ยุทธศาสตร ์
 

โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน(ตํอ) กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านบะทองใหมํ ม.12-แยก
คลองชลประทาน 

1,109,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 895 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎าน
นาหัวชา๎ง ม.4-บ๎านบะทอง 
ม.5 ต.พรรณา  

635,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.       
ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎าน
หนองอ๎อ ต.พรรณา-บ๎านขัว
ขอนแคน ต.ต๎นผึ้ง 

1,050,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านนา
หัวช๎าง หมูํ 4-แยกคลอง
ชลประทาน ต.พรรณา 

778,000 ประชาชนมีถนนใช๎สัญจรโดยสะดวก กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 4 ม.       
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
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ยุทธศาสตร ์
 

โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน 

193,596 น าความรู๎มาพัฒนาท๎องถิ่น ร๎อยละ 100ของผู๎บริหารพนักงาน
ได๎รับการพัฒนา 

รับเสด็จฯ 14,850 ประชาชนได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

โครงการบรรลุตามวัตถปุระสงคท์ี่
ก าหนดไว ๎

การพิธีการวันส าคัญคํา
พวงมาลัย ชํอดอกไม ๎

1,000 ประชาชนได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

โครงการบรรลุตามวัตถปุระสงคท์ี่
ก าหนดไว ๎

จัดพิธีการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ 

80,000 ประชาชนได๎น๎อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จัดงานพิธีการงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

รวม    

รวม 8,275,334      
 
    ผลกระทบ 
   - ไม่มี 
 
     ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     - ไม่มี 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  2.1  เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
 

   2.1.1 ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวของเทศบาลต าบลพรรณานคร มี
ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดให๎
เทศบาลต าบลพรรณานคร ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกัลป์กับ
ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนคร ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา 
“เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได๎ของประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค๎า การลงทุน และ
การทํองเที่ยว ซึ่งเทศบาลต าบลพรรณานครได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร สอดคล๎อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลต าบล
พรรณานคร มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให๎
เทศบาลต าบลพรรณานคร ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล๎อง
กัลป์กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนคร ที่ได๎ก าหนดเป็น
เปูาประสงค์วํา “เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได๎ของประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลต าบลพรรณานครได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลพรรณานคร สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
    3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ซึ่งก าหนดให๎เทศบาลต าบล
พรรณานคร ด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธร 
รมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสอดคล๎องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ
จังหวัดสกลนคร ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา “เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได๎ของประชาชน” ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการอยํางสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเทศบาล
ต าบลพรรณานครได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกลําว     ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
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     4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลพรรณานคร มี
ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ซึ่งก าหนดให๎เทศบาลต าบลพรรณานคร ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎าน
คมนาคมขนสํง การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง การพัฒนาสาธารณูปการด๎านน้ าประปา ซึ่งสอดคล๎องกัลป์
กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนคร ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์
วํา “เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได๎ของประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค๎า การลงทุน 
และการทํองเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ซ่ึง
เทศบาลต าบลพรรณานครได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร สอดคล๎องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
     5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี ของเทศบาลต าบลพรรณานคร มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให๎เทศบาลต าบลพรรณานคร ด าเนินการในเรื่องการการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่ง
สอดคล๎องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนคร ที่ได๎ก าหนด
เป็นเปูาประสงค์วํา “เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได๎ของประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ซึ่งเทศบาลต าบลพรรณานครได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลพรรณานคร สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
      เทศบาลต าบลพรรณานคร ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎วํา “บ๎านเมืองนําอยูํ เคียงคูํ
วัฒนธรรม น าสูํชุมชนเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงการมุํงมั่นในการพัฒนาท๎องถิ่นใน
ด๎านเศรษฐกิจ การทํองเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรมประเพณี เห็นได๎จาก
การก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดโครงการพัฒนา จ านวน 32 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
และพบวําจ านวนโครงการ  22 โครงการ ได๎ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 68.75 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
    2.1.3 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
      1) วิสัยทัศน์  
      เทศบาลต าบลพรรณานคร ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์โดยพิจารณาจากสิ่งที่มุํงหวังจะให๎มี
หรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู๎บริหารของหนํวยงานต๎องเป็นผู๎ก าหนด โดยทุกคนในหนํวยงานมีสํวนรํวม โดยมุํงตอบ
ค าถามวํา เราต๎องการเป็นอะไร (What do we want to come ) วิสัยทัศน์หมายถึง เปูาหมายที่มีลักษณะ
กว๎างๆ เป็นความต๎องการในอนาคต โดยมิได๎ก าหนดวิธีการไว๎เป็นข๎อความทั่วไปซึ่งความมุํงหวังในการพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เทศบาลต าบลพรรณานครมุํงหวังจะให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได๎รับความ
สะดวกสบายในทุก ๆ ด๎านควบคูํกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น และได๎ก าหนดวิสัยทัศน์
รํวมกันคือ “บ๎านเมืองนําอยูํ เคียงคํูวัฒนธรรม น าสูํชุมชนเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน” 
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      2) ยุทธศาสตร์ 
      เทศบาลต าบลพรรณานครได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ โดยได๎รวบรวมวิเคราะห์ประเด็นตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องโดยน าข๎อมูลที่ได๎มาประเมินวิเคราะห์ถึงโอกาส
และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอก ที่มีผลตํอการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของท๎องถิ่น 
รวมถึงการวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็งของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในท๎องถิ่น โดยการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง จุดอํอน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค)ด๎วยวิธี  SWOT Analysis และได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 5 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
      3) เปูาประสงค ์
    ๑) เพ่ือพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวในพื้นที่ 
    ๒) เพ่ือพัฒนาด๎านการศึกษา การสาธารณสุขและการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
    ๓) เพ่ือพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมและการจัดการขยะในชุมชน 
    ๔) เ พ่ือพัฒนาด๎ านโครงสร๎ า ง พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
    ๕) เพ่ือบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
      4) ตัวชี้วัด  

กรณีโครงการโครงสร๎างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ๎างตรวจรับงานโดยจะต๎องได๎คุณภาพงานที่ดี ไมํมีปัญหาและข๎อท๎วงติงกรณีโครงการด๎านอ่ืนๆ วัด
จากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการ 
      5) คําเปูาหมาย 
      คําเปูาหมายของเทศบาลต าบลพรรณานครมีกรอบระยะเวลาด าเนินการครอบคลุม
ระยะเวลา 4 ปี ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
      6) กลยุทธ์ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
         ๑) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
         ๒) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
         ๑) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
         ๒) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
         ๓) กลยุทธ์การพัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
         ๑) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
        ๒) กลยุทธ์ด๎านการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 
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         ๑) กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

       ๑) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

            ๒)  กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            ๓) กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
        จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ก าหนด 
การพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตําง ๆ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ และ 1๑ กลยุทธ์ 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล๎วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานครมุํง
พัฒนา ๕ ด๎าน ได๎แกํ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสํงเสริม
คุณภาพชีวิต  การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การพัฒนาด๎านระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
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    ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่เทศบาลต าบลพรรณานคร เป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 จัดงานวันร าลึกมรณภาพ

หลวงปูุฝั้น อาจาโร 
เพื่อร าลึกถึงคุณงามความ
ดีของหลวงปูุฝั้น อาจาโร 

จัดงานปีละ 1 ครั้ง 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

ประชาชนไดร๎ าลึกถึงคณุ
งามความดีของหลวงปูุฝั้น 
อาจาโร  

ส านักปลดั 

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อให๎เด็กได๎ท ากิจกรรม
รํวมกันเนื่องในวันเด็ก
แหํงชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ ศพด.2แหํง 
โรงเรียน 3 แหํง 

40,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

เด็กได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน
เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 

ส านักปลดั 

3 แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด เพื่อให๎ประชาชนได๎กีฬา
และนันทนาการรํวมกัน
เสรมิสร๎างความสามัคค ี

จัดการแขํงขันกีฬา
ภายในต าบลปีละ 1 
ครั้ง 

199,938 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

ประชาชนไดเ๎ลํนกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ
รํวมกัน 

ส านักปลดั 

4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสํงเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
กีฬาส าหรับการ
แขํงขันกีฬาในต าบล 

4,950 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับเลํนกีฬาและออก
ก าลังกายรํวมกัน 

ส านักปลดั 

5 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพการ
ปูองกันควบคุมโรคการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สปสช.ก าหนดไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 

130,000 สนับสนุนงบประมาณ
เป็นไปตามร๎อยละที่ 
สปสช.ก าหนดไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 

การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 สํงเสริมคณุธรรมและ

จริยธรรม 
เพื่อให๎เด็กเยาวชน
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการอยูํ
รํวมกันในสังคม 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็ก เยาวชน 
จ านวน 60 คน 

25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การอยูํรํวมกันในสังคม 

ส านักปลดั 

7 กํอสร๎างปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรบ๎านบะทอง
ใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

กว๎าง 3 ม.ยาว 
1,160 ม.ผิวจราจร
ลูกรังหนา 0.15 ม. 

361,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ความยาว 1,160 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กองชําง 

8 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมพร๎อม
ติดตั้งประตูระบายทดน้ าบ๎าน
พรรณา หมูํ 2 

เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช๎ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
พร๎อมประตู ระบายทด
น้ า ขนาด 1.80x1.80
ม.      ยาว 6 ม. 

471,000 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
พร๎อมประตู ระบายทด
น้ า ขนาด 1.80x1.80 
ม.      ยาว 6 ม. 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

9 กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบ 
ล าน้ าอูนสายบ๎านนาหัวช๎าง-
บ๎านบะทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

ปรับปรุงถนน  
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. 

98,000 ปรับปรุงถนนความ
ยาว 50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กองชําง 

10 กํอสร๎างปรับปรุงถนนเลียบล า
น้ าอูนบ๎านวังปลาปูอม-บ๎าน
หนองเดิ่น 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

ปรับปรุงถนน  
กว๎าง 4 ม. 
ยาว 20 ม. 

103,000 ปรับปรุงถนนความ
ยาว 20 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กองชําง 

11 กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวยู
บ๎านน๎อยโนนจ านงค์ หมูํ 10 

เพื่อไมํให๎เกิดน้ าทํวมขังใน
ฤดูฝน 

รางระบายน้ ากว๎าง 
0.50 ม. ยาว 75 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม. 

210,000 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
ความยาว 75 ม. 

ไมํเกดิน้ าทํวมขังในฤดูฝน กองชําง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

และศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาความรู๎
บุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การท างาน 

ผู๎บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ๎าง 

193,596 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

การปฏิบัติงานการพัฒนา
ท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

13 รับเสด็จ เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสํถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

รับเสด็จภายในเขต
จังหวัดสกลนคร 

14,850 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

ได๎แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสํถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ส านักปลดั 

14 งานพิธีการวันส าคัญ         
คําพวงมาลัย ชํอดอกไม ๎

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสํถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

รํวมงานพิธีท่ีอ าเภอ
พรรณานคิม 

1,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

ได๎แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสํถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ส านักปลดั 

15 จัดพิธีการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชฯ 

เพื่อใช๎ในการจัดงานพิธี
การงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดชฯ 

จัดพิธีการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ 

80,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว๎ทุกประการ 

ได๎แสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีแดสํถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ส านักปลดั 

รวม 1,952,334  
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    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่ เทศบาลต าบลพรรณานคร อุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. อุดหนุนงบประมาณเป็น
คําอาหารกลางวันให๎แกํเด็ก
นักเรียน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเป็น
คําอาหารกลางวัน
แกํเด็กนักเรยีนใน
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

ร.ร.วัดสุทธิมงคล 
ร.ร.บ๎านมํวงไขํฯ 
ร.ร.บ๎านบะทองฯ 

467,000 
(ต.ค.60-มี.ค.

61) 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวันร๎อยละ 
100 

เด็กนักเรยีนได๎
บริโภคอาหารที่มี
ประโยชน ์

ส านักปลดั โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต

พื้นที่เทศบาล
จ านวน 3 แหํง 

รวม 467,000  
 
 
 
    3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่ เทศบาลต าบลพรรณานคร ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด (แบบ ผ.
03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

- - - - - - - - 
รวม -  
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    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่เทศบาลต าบลพรรณานคร ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสกลนคร (แบบ ผ.05) 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านน๎อยโนนจ านงค์    
หมูํ 10 ต.พรรณา  

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

ถนน คสล.กว๎าง 4 ม.
ยาว 550 ม.หนา 
0.15 ม.พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 
0.50 ม. 

728,000 ถนน คสล.กว๎าง 4 ม.
ยาว 550 ม.หนา 
0.15 ม.พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 
0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัดสกลนคร 

2 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านหนองแวง คุ๎มทุํงกุลา-
หนองทํุม ต.พรรณา 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

ถนน คสล.กว๎าง 4 ม.
ยาว 920 ม. หนา 
0.15 ม.พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 
0.50 ม. 

1,098,000 ถนน คสล.กว๎าง 4 ม.
ยาว 920 ม. หนา 
0.15 ม.พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 
0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัดสกลนคร 

3 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านหนองทุํม ม.9-หนอง
อ๎อ ม.13 ต.พรรณา 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

ถนน คสล.กว๎าง 4 ม.
ยาว 745 ม.หนา 
0.15 ม.พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 
0.50 ม. 

925,000 ถนน คสล.กว๎าง 4 ม.
ยาว 745 ม.หนา 
0.15 ม.พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 
0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัดสกลนคร 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

4 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านบะทองใหมํ ม.12-
แยกคลองชลประทาน 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กว๎าง 4 ม.ยาว 895 
ม.หนา 0.15 ม.
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

1,109,000 กว๎าง 4 ม.ยาว 895 
ม.หนา 0.15 ม.
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัด
สกลนคร 

5 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านนาหัวช๎าง ม.4-
บ๎านบะทอง ม.5 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กว๎าง 4 ม.ยาว 490 
ม. หนา 0.15 ม.
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

635,000 กว๎าง 4 ม.ยาว 490 
ม. หนา 0.15 ม.
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัด
สกลนคร 

6 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านหนองอ๎อ ต.พรรณา-
บ๎านขัวขอนแคน ต.ต๎นผึ้ง 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กว๎าง 4 ม.ยาว 850 
ม.หนา 0.15 ม.
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

1,050,000 กว๎าง 4 ม.ยาว 850 
ม.หนา 0.15 ม.
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัด
สกลนคร 

7 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านนาหัวช๎าง ม.4-แยก
คลองชลประทาน ต.
พรรณา 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
โดยสะดวก 

กว๎าง 4 ม.ยาว 650 
ม. หนา 0.15 ม. 
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

778,000 กว๎าง 4 ม.ยาว 650 
ม. หนา 0.15 ม. 
พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรโดยสะดวก 

จังหวัด
สกลนคร 

รวม 6,323,000  
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    3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่เทศบาลต าบลพรรณานคร ด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
- - - - - - - - 

รวม -  
 
     
    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่เทศบาลต าบลพรรณานคร ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
- - - - - - - - - 

รวม -  
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท๎องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมูํบ๎านที่บางสํวนหรือและสํวนใหญํอยูํในเขตเทศบาลและ
เขต อปท.ข๎างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล๎อมภายใต๎สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกวํา
ระบบปดิในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายใน โดย
ผลการวิเดคราะห์สภาพแวดล๎อมมีดังนี้ 

  
๑.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีผลกระทบตํอ
ท๎องถิ่น  เชํน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล๎อม  วิเคราะห์เพ่ือให๎เกิด
การบูรณาการ (integration) รํวมกันกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต๎องด าเนินการและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑)  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑) มีแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตต าบล คือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
(๒) มีองค์กรภาครัฐอยูํใกล๎พ้ืนที่  เชํน  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ  สาธารณสุข

อ าเภอ เป็นต๎น 
(๓)  มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  ระบบข๎อมูลขําวสาร เทคโนโลยีที่ไร๎พรมแดน ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงาน 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท๎องถิ่น   
  (๖) นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท๎องถิ่น การกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น 
  (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล๎อง ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์กว๎างไกลมีการพัฒนา
ทุกรูปแบบ 

๒)  อุปสรรค (T : Threat) 
(๑)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหวํางเทศบาลกับเทศบาล องค์การบริหารสํวน

ต าบล หนํวยงาน และสํวนราชการ ในการด าเนินโครงการตําง ๆ 
(๒)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลพรรณานคร  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตาม
ภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๓) เทศบาลมีอ านาจหน๎าที่และภารกิจที่ต๎องปฏิบัติมาก แตํอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย 
การปฏิบัติจากสํวนกลางยังไมํชัดเจนท าให๎ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรม 

(๔) ภาวะความไมํสงบทางการเมืองท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎อง 
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  1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอํอนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได๎  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให๎มีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน  โดยคณะกรรมการได๎
ด าเนินการวิเคระห์สภาพแวดล๎อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอํอน  โอกาส  ข๎อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  มีแมํน้ าอูนเป็นแมํน้ าสายหลักไหลผํานต าบล ประชาชนได๎รับประโยชน์จากล าน้ าในด๎าน

การเกษตร การประมง และการปลูกพืช 
(๒) มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดตั้งอยูํในเขตเทศบาล คือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 

อาจาโร 
(๓) การเดินทางคมนาคมสะดวก มีพ้ืนที่ติดถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒๒ 
(๔) ใกล๎สถานที่ราชการ หนํวยงานตําง ๆ ในอ าเภอพรรณานิคม ท าให๎งํายตํอการติดตํอและ

ประสานงาน 
(๕) มีหนองน้ าขนาดใหญํภายในหมูํบ๎าน ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตร 
(๖)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
(๗)  บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ มีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานและมีการท างาน

รํวมกันเป็นทีม 
(๘) เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(๙) หมูํบ๎านในเขตเทศบาลมีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในหมูํบ๎าน/ชุมชนได๎

รับทราบข๎อมูลขําวสารอยํางทั่วถึง 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑) เทศบาลมีงบประมาณจ ากัด และมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา เมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถําย
โอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๒) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ ยังไมํเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
(๓) ประชาชนในหมูํบ๎าน/ชุมชน ยังไมํให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่นเทําท่ีควร 
(๔)  บุคลากรยังไมํเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญ

เฉพาะด๎าน เชํน ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด๎านกฎหมายและคดี ด๎านการสาธารณสุข ฯลฯ  
ประกอบกับเครื่องมือไมํเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 2.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลต าบลพรรณานครมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีการประสานงานกันแบบบูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ในการรํวมคิดรํวมท า รํวมรับผิดชอบและรํวม
แก๎ไขปัญหาด๎วยกัน ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการตําง ๆ ที่จัดสรรให๎กับหมูํบ๎าน มีเส๎นทางการ
คมนาคมที่สะดวกและมีแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ คือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แตํยังมี
อุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอก คือ เทศบาลมีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตาม
กฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบาย
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ท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาลอีกท้ังเทศบาลมีอ านาจหน๎าที่และภารกิจที่ต๎องปฏิบัติมาก แตํ
อ านาจตามระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติจากสํวนกลางยังไมํชัดเจนท าให๎ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเป็น
รูปธรรม 
  2.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลต าบลพรรณานคร มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ มีแมํน้ าอูนเป็นแมํน้ าสายหลักไหลผําน
ต าบล และมีหนองน้ าขนาดใหญํในหมูํบ๎าน ท าให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์ในด๎านการเกษตร การประมง และ
การเพาะปลูก มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดอยูํในเขตเทศบาล อยูํใกล๎สถานที่ราชการ การคมนาคมมี
ความสะดวกเพราะติดถนนทางหลวงแผํนดิน หมูํบ๎านมีหอกระจายขําวสามารถประชาสัมพันธ์ขําวสารให๎
ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลอยํางทั่วถึง แตํก็มีจุดอํอน คือมีงบประมาณจ ากัด และมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอ
การพัฒนา เมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎  ยังไมํเพียงพอในการปฏิบัติงาน บุคลากรยังไมํเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ขาด
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎าน เชํน ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด๎านกฎหมายและคดี ฯลฯ  
ประกอบกับเครื่องมือไมํเพียงพอเนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
 
3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  3.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  16  
ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  

20 20 20.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 15.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย      65 65 65.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร        10 10 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 10.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 10.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 5.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 100 100 
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  1) พบวําประเด็นข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประเด็นการ
วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได๎คะแนนสูงสุด.......100......คะแนน คิดเป็นร๎อยละ...
100.00....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล...เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนให๎คะแนนการ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลต าบลพรรณานครในประเด็นตําง ๆ ซึ่งมี
ความครบถ๎วนทั้งข๎อมูลทัว่ไป การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ 
 
4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  4.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให๎คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลพรรณานคร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 4.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 4 4.00 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้ง

งบประมาณได๎ถูกต๎อง  
5 4 4.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 4.00 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   
5 4 4.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 4 4.00 
 5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 4.00 
 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ  
5 4 4.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 4.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 4.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
5 4 4.00 

 5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  5 4 4.00 
รวมคะแนน  100 85.00 85.00 



60 

 

 
  1) พบวําประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได๎คะแนนสูงสุด  10 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 
100 ของคะแนนในประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคิดเป็นร๎อยละ 10 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบวําประเด็นโครงการมีความสอดคล๎องกับไทยแลนด์ 4.0 ได๎คะแนนต่ าสุด 4.00 คะแนน    
คิดเป็นร๎อยละ  80 ของคะแนนในประเด็นโครงการมีความสอดคล๎องกับไทยแลนด์ 4.0 และคิดเป็นร๎อยละ
4.00ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  3) พบวําความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 174 โครงการ ได๎คะแนน 
4.00 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร และด าเนินการเพ่ือให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎ว
เข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบวําก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 174 โครงการ 
ได๎คะแนน 4.00 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบวําการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร ได๎น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี การจํายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจํายใหมํ 
จ านวน 121 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 69.54 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี       
(พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 174 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว ได๎ด าเนินการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวโดยได๎จัดงานวันร าลึกมรณภาพหลวงปูุฝั้น อาจาโร เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในต าบล ซึ่งมีประชาชน
เดินทางมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นสถานที่ทํองเที่ยวส าคัญของของต าบลและของ
อ าเภอพรรณานิคมในแตํละปีเป็นจ านวนมาก และยังเป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชาชนที่มาจ าหนํายสินค๎า
บริเวณหน๎าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อีกด๎วย 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสํงเสริมคุณภาพชีวิต ได๎ด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน ในการสร๎างเสริม
สุขภาพ สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา การสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ เชํน กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด การสร๎างเสริมสุขภาพของประชาชน การจําย
เบี้ยยังชีพ ฯลฯ เป็นต๎น 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ใน 
ได๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด๎านการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมโดยการออกด าเนินโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิล และมีการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัดอยํางถูกวิธีเป็นประจ าทุกเดือน 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน เทศบาลได๎ด าเนินการพัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐาน ไมํวําจะเป็นการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง สะพาน ทํอ/
ทางระบายน้ า เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ซึ่งในการ
ด าเนินงานตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ได๎ด าเนินการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือให๎
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร จ านวน 23 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการประสานแผนพัฒนากับจังหวัด
สกลนคร จ านวน 6 โครงการ 
   1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  ในด๎านการบริหารงานเทศบาลได๎
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และบริหารจัดการการท างานตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  ตามข๎อ 29 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ได๎ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นตํอไปนี้ คือ 
  1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสูํการปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
  2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสูํการปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
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  3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ก าหนดห๎วงระยะเวลาด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือนเมษายน ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน  32 โครงการ 
  โดยมีปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
พรรณานครตํอไป ดังนี้ 
  1. ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร    
จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลโดยการน าไปปฏิบัติ หากดูตามสัดสํวนของการน า
โครงการไปสูํการปฏิบัติอยูํในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 69.54 และสัดสํวนของการงบประมาณไปสูํการ
ปฏิบัติ ภาพรวมอยูํในระดับต่ า คิดเป็นร๎อยละ  36.47 ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีครั้ง
ตํอไปควรจะค านึงถึงสถานะการคลังของเทศบาลต าบลพรรณานครเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร  
  2. จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน พบวํามีโครงการ
จ านวนมากที่น าไปสูํการปฏิบัติแตํมีโครงการที่ได๎ด าเนินการเบิกจํายไปแล๎วเพียงเล็กน๎อย สาเหตุเนื่องมาจาก
รายได๎เข๎าช๎า ท าให๎การจัดจ๎างเป็นไปด๎วยความลําช๎า ซึ่งสํงผลให๎ไมํสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตามห๎วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ ดังนั้น เทศบาลต าบลพรรณานคร ควรเรํงรัดการด าเนินงานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎
เป็นไปตามด าเนินงานที่วางไว๎  
  3. จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามห๎วงระยะเวลาตามแผนการ
ด าเนินงานฯ ในห๎วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 32 โครงการ สามารถด าเนินการได๎
จ านวน 22 โครงการ ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 68.75 
  4. การด าเนินงานโครงการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ตรวจพบ คือ การกํอสร๎างถนนท าให๎
ประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตํการที่มีรถบรรทุกหนัก
สัญจรไปมาผํานเป็นประจ า ท าให๎ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกวําเวลาอันควร ควรมีการแจ๎งเตือน
ผู๎ประกอบการในเรื่องการใช๎รถบรรทุกหนักวิ่ง 
  5. ควรเพิ่มเติมงบประมาณในการสํงเสริมการทํองเที่ยวด ารงไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เกิด
ความตํอเนื่อง และสามารถขยายไปสูํอาเซียนได๎ 
  6. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร เกี่ยวกับการพิจารณารําง
แผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร เข๎ารํวม
ประชุม เพ่ือน าประเด็นปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะ ที่ได๎จากการติดตามประเมินผลน าไปเป็นข๎อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดท าแผนในครั้งตํอไป 
  7. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือไมํให๎เกิดความลําช๎าในชํวงระยะเวลาใกล๎สิ้นปีงบประมาณ 
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