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ค าน า 

 

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

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

  เทศบาลต าบลพรรณานคร ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้านและต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร 
ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนงาน   
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

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

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
ผู้บริหาร และรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นท่ี ในด้านการบริการสาธารณะ  
ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล  

1 



 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครั้งที่ 3 

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

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3   
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการ
ท่องเที่ยว 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

- 

 

- 

 

1 

 

200,000 

     

1 

 

200,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 

- 

 

- 

 

2 

 

30,000 

 

2 

 

30,000 

 

2 

 

30,000 

 

6 

 

60,000 

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร 

   

1 

 

500,000 

 

1 

 

500,000 

 

1 

 

500,000 

 

3 

 

1,500,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1 

 
420,000 

 
11 

 
11,770,800 

 
8 

 
11,269,800 

 
8 

 
11,269,800 

 
35 

 
45,580,200 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

   
16 
1 
1 
4 

 
1,262,000 

20,000 
102,000 
238,000 

 
16 
1 
1 
4 

 
1,262,000 

20,000 
102,000 
238,000 

 
16 
1 
1 
4 

 
1,262,000 

20,000 
102,000 
138,000 

 
63 
4 
4 

12 

 
5,028,000 

80,000 
408,000 
552,000 

รวมท้ังสิ้น 1 420,000 37 14,635,800 33 13,934,800 33 13,934,800 132 55,377,200 

(แบบ ผ.07) 

๔ 



 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
 เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนโรงสี 
ชุมชน 
 

เพื่อให้มีอาคาร
โรงเรือนส าหรับ
จัดตั้งโรงสีชุมชน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

 200,000   โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

มีสถานท่ีส าหรับ
จัดตั้งโรงสีชุมชน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ  200,000    

 
 
 
 
 
 

๖ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 แผนงานการศึกษา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ท้องถิ่นรักการอ่าน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
อ่านหนังสือ 

1 แห่ง  10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
อ่านหนังสือ 

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูต้าม
อัธยาศัย เช่น การ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในพื้นที ่

 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ  30,000 3๐,000 3๐,000  

๗ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ าต้นทุนด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (Ground 
Water Bank) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม การขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรและ
เพื่อเป็นรากฐาน
ในการส่งเสริม
อาชีพตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี  500,000 500,000 500,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมและมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคและ
การเกษตรเป็น
รากฐานในการ
ส่งเสริมอาชีพตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ  500,000 50๐,000 50๐,000  

๘ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ก่อสร้างต่อเติมถนน คสล.บ้าน
หนองแวง หมู่ 11 สายหน้าบ้าน
นางพัชรี  ค าพุก ถึงแยกถนนสาย
บ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 69 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่
ข้างละ 0.30 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้าง ท.1-01 

 151,000   ก่อสร้างต่อเติม
ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 69 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร
โดยสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างต่อเติมถนน คสล.      
บ้านหนองแวง หมู่ 11  
สายหน้าบ้านนายธง จอมสีวัน   
ถึงแยกหนองแวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 49 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่
มีไหล่ทาง ตามแบบ
มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง ท.1-01 

 74,000   ก่อสร้างต่อเติม
ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 49 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร
โดยสะดวก 

กองช่าง 

 

๙ 

(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.     
รูปตัวยู บ้านม่วงไข่ หมู่ 1      
สายหน้าบ้านนายประทิน     
นามธิราช ถึงบ้านนางพิณศรี   
เปียหมั้น 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50  เมตร 
ยาว 90เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานราง
ระบายน้ า คสล.ย่าน
ชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-
301 แผ่นที่ 80 

 276,000   รางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู กวา้ง 
0.50 ม. ยาว 90 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. หนา 0.10 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด 
0.40 ม. จ านวน 
4 ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างเขื่อนดินกันตลิ่งพร้อมผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร คันดิน
ถมสูงเฉลี่ย 1.25เมตร 

420,000    ก่อสร้างเขื่อนดิน
กันตลิ่งพร้อม
จราจรลูกรัง 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร
โดยสะดวก 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 420,000 501,000    

๑๐ 

(แบบ ผ.01) 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 การจัดงานและกิจกรรมเฉลิม  
พระเกียรต ิ
 

เพื่อจัดงานและ
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติ และ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ
และพระบรมวงศา
นุวงศ ์

จัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล  

 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวและ
พระบรมวงศานุ
วงศ์ 

ส านักปลดั 

 

๑๑ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกร
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราชการ
ของผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

 400,000 400,000 400,000 คณะผู้บริหาร
และเจา้หน้าท่ีที่
เดินทางไป
ราชการและ
ฝึกอบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าพวง 
มาลัย  ช่อดอกไม้
และพวงมาลาค่า
ชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

พื้นที่เทศบาล  10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

๑๒ 

(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
(การประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับทราบ 

จ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการต่าง ๆ  

 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้
รับทราบถึงการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล 

ส านักปลดั 

5 บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
 
 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

 36,000 36,000 36,000 เครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 
1 เครื่อง 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

๑๓ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร คา่เย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

จ้างเหมาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ จัดท า
เข้าเลม่ ถ่ายเอกสาร
หรือเอกสารรูปเล่าม
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

 25,000 25,000 25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก

ประการ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

7 จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองาน
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 

เพื่อให้มีบุคคล
ช่วยเหลืองานการ
ประชาสมัพันธ์ 
งานข้อมูล
สารสนเทศ และ
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน  1  คน  102,000 102,000 102,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงาน
ด้านการ
ประชาสมัพันธ์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 

๑๔ 

(แบบ ผ.01) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

8 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความ
สะอาดภายในอาคารส านักงาน
เทศบาล 

เพื่อให้ภายใน
อาคารส านักงานมี
ความสะอาด
เรียบร้อย 

จ านวน  1  คน   78,000 78,000 78,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ภายในอาคาร
ส านักงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

9 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษา
สวนหย่อมบริเวณหน้าท่ีท าการ
เทศบาลและบรเิวณหนา้
พิพิธภัณฑ์พระอาจารยฝ์ั้น  
อาจาโร 

เพื่อดูแลรักษา
สวนหย่อมหน้าที่
ท าการและบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑฯ์ 
ให้มีความสวยงาม 

จ านวน  1  คน   78,000 78,000 78,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

สวนหย่อมหน้าที่
ท าการและบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑฯ์ 
มีความสวยงาม 

ส านักปลดั 

 

๑๕ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

10 จ้างเหมาบุคคลรักษาความ
ปลอดภัย 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
ส านักงานเทศบาล 

จ านวน  1  คน   78,000 78,000 78,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

มีบุคคลปฏิบัติ
หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
ส านักงานเทศบาล 

ส านักปลดั 

11 จ้างเหมาบริการอื่น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ค่าจ้างเหมาบริการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและ
อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล  

 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

วัสดุครภุัณฑ์ได้รับ
การบ ารุงรักษา
และสามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

ส านักปลดั 
กองคลัง 

๑๖ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

13 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
และพิธีการ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

-ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 
-ค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุม 
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
สาสนา/รัฐพิธี  

 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

มีบุคคลปฏิบัติ
หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
ส านักงานเทศบาล 

ส านักปลดั 

14 ประเมินความพึงพอใจของการ
บริการประชาชนของเทศบาล
ต าบลพรรณานคร 

เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อขอรับ
บริการจาก
เทศบาล 

จ้างเหมาบริการ
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็น
หน่วยส ารวจ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการหรือติดต่อกับ
เทศบาล 

 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงาน
บริการประชาชน
และบริการ
สาธารณะเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

๑๗ 

(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

15 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

จ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

 15,000 15,000 15,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

16 จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลือการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

เพื่อให้การจัดท า
แผนที่ภาษีของ
เทศบาลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 คน  100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การจัดท าแผนท่ี
ภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 

รวม  16  โครงการ  1,262,000 1,262,000 1,262,000  

๑๘ 

(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ค่าจ้างเหมาบริการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและ
อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล  

 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

รวม  1  โครงการ  20,000 20,000 20,000  

 
 
 

๑๙ 

(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองาน
สาธารณสุข 

เพื่อให้มีพนักงาน
ช่วยเหลืองานสา
ธารสุขและ
สิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล 

จ านวน  1  คน  102,000 102,000 102,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประสาน 

การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 1   โครงการ  102,000 102,000 102,000  

  
 
 

๒๐ 

(แบบ ผ.01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
(การประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับทราบ 

จ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการต่าง ๆ  

 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้
รับทราบถึงการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล 

กองช่าง 

2 รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสอบเขต 
รังวัดที่ดิน
สาธารณะในพ้ืนท่ี 

ที่ดินสาธารณะในเขต
พื้นที ่

 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

๒๑ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 จ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ เพื่อขับรถบรรทุก
ขยะน าขยะมลู
ฝอยไปก าจัดหรือ
ท าลายอย่างถูกวิธ ี

จ านวน  1  คน   78,000 78,000 78,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธฺภิาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกร
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราชการ
ของพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างกองช่าง 

 100,000 100,000 100,000 เจ้าหน้าท่ีที่
เดินทางไป
ราชการและ
ฝึกอบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม  4   โครงการ  238,000 138,000 138,000  

 

๒๒ 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองไมต้าย 
(บ้านพรรณา หมู่ 2 เชื่อมบ้าน 
กุดก้อม ต.ไร่ และบ้านหนองโดก 
ต.ช้างมิ่ง) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าที่ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนต าบล
พรรณาต าบลไร่และ
ต าบลช้างมิ่งให้มีน้ า
ใช้ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกหนองไมต้าย 
เนื้อท่ี 70 ไร่ ลึก 3 
เมตร 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน 3 
ต าบลมีน้ าใช้ที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและการ
บริโภค 

ราษฎร 3 ต าบลมี
น้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

อบจ.สน 

2 ขุดลอกหนองแวง 
(บ้านม่วงไข่ หมู่ 1 ต าบลพรรณา
ถึงบ้านไฮ่ ต.ไร ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าท่ีใช้ใน
การเกษตรของ
ต าบลพรรณาและ
ต าบลไร่ให้มีน้ าใช้
ตลอดทั้งป ี

ขุดลอกหนองแวง 
เนื้อท่ี 17 ไร่ ลึก 3 
เมตร 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชน 2 
ต าบลมีน้ าใช้ที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและการ
บริโภค 

ราษฎร 2 ต าบลมี
น้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

อบจ.สน. 

 

(แบบ ผ.0๓) 

๒๓ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฝายน้ าล้น แบบ มข.2527 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 12 เมตร 
สูง 1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
พร้อมติดตั้งบาน
ระบายน้ า จ านวน 2 
ชุด 

 1,013,000 1,013,000 1,013,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า     
ฝายน้ าล้น   
ห้วยเบ็น     
บ้านวังปลาป้อม 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

รวม  1  โครงการ  1,013,000 1,013,000 1,013,000  

 
 
 
 
 

๒๔ 

(แบบ ผ.05) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   
ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข    
สน.ถ 102-01 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร 

 3,630,000 3,630,000 3,630,000 รางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู กวา้ง 
0.40 ม. ยาว 
1,200 ม. ลึก
เฉลี่ย0.60ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านน้อยโนนจ านงค์ 
หมู่ 10 

 ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 340 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 1,156,000 1,156,000 1,156,000 รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 340 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร
อ าเภอพรรณานิคม 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านม่วงไข่ฝั่งขวา    
หมู่ 1 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 406 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 1,380,400 1,380,400 1,380,400 รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 406 ม. ลึก
เฉลี่ย0.50ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

๒๕ 

(แบบ ผ.05) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านม่วงไข่ฝั่งซ้าย    
หมู่ 1 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 406 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 1,380,400 1,380,400 1,380,400 รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 406 ม. ลึก
เฉลี่ย0.50ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร
อ าเภอพรรณานิคม 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านเม็ก  หมู่ 7 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 290 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 986,000 986,000 986,000 รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 290 ม. ลึก
เฉลี่ย0.50ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านเม็ก  หมู่ 7 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 320 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 1,088,000 1,088,000 1,088,000 รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 320 ม. ลึก
เฉลี่ย0.50ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

๒๖ 

(แบบ ผ.05) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านบะทองใหม่      
หมู่ 12 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 245เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

 833,000 833,000 833,000 รางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 
0.50 ม. ยาว 
245 ม. ลึก
เฉลี่ย0.50ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    
ย่านชุมชนบ้านบะทอง หมู่ 5 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 240 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 816,000 816,000 816,000 รางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 
0.50 ม. ยาว 
240 ม. ลึก
เฉลี่ย0.50ม. 

มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอพรรณานิคม 

 
 
 

๒๗ 

(แบบ ผ.05) 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  11,000 5,500 5,500 ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 
เลื่อยโซ่ยนต ์  10,000   ส านักปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้  10,200   ส านักปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า 

 10,000   กองคลัง 

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ท างาน  3,000 3,000 3,000 กองช่าง 
 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  5,500 5,500 5,500 กองช่าง 

7 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อบริการประชาชน
และสร้างสินคา้
ผลิตภณัฑ์ข้าวพ้ืนเมือง 

เครื่องสีข้าว 3 หินนอน 
(24x24+หินขาวด า) 

 300,000   ส านักปลัด 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างาน  5,000   กองช่าง 

 

๒๘ 

(แบบ ผ.08) 


