
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

-------------------------------------------- 

ความเป็นมาของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
สภาต าบลพรรณา ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลพรรณา ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพรรณา ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลต าบลพรรณานคร ตั้งแต่วันที่ 6 
กันยายน  พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล
พรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลพรรณานคร และจัดตั้งเป็น
เทศบาลต าบลพรรณานคร  ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้ง  เทศบาลต าบลพรรณานคร ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ ถนนนิตโย   ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม      
จังหวัดสกลนคร เป็น 1 ใน 10 ต าบลของอ าเภอพรรณานิคม เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอพรรณานิคม      
และส่วนราชการหลายแห่ง ระยะทางห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 39 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 22 (สายสกลนคร-อุดรธานี) มีเนื้อที่ประมาณ ๓๗.๒๒ ตร.กม. หรือ 18,162 ไร่ มีอาณาเขตพ้ืนที่
อยู่ติดกับท้องถิ่นและอ าเภอใกล้เคียงและมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต าบลต้นผึ้ง อ าเภอพังโคน และต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม 
ทิศใต้          ติดต่อกับ ต าบลวังยาง และต าบลไร่  อ าเภอพรรณานิคม 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลวังยาง อ าเภอพรรณานิคม 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณานิคม  
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
๑ ม่วงไข่ 
๒ พรรณา 
๓ วังปลาป้อม 
๔ นาหัวช้าง 
๕ บะทอง 
๖ โคกสุวรรณ 
๗ เม็ก 
๘ โคกชุมพร 
๙ หนองทุ่ม 

๑๐ น้อยโนนจ านงค์ 
๑๑ หนองแวง 
๑๒ บะทองใหม่ 
๑๓ หนองอ้อ 
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แผนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร 
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โครงสร้างเทศบาลต าบลพรรณานคร 

สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาลต าบลพรรณานคร 

(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
๓. งานธุรการ 
4. งานนโยบายและแผน 
5. งานกฎหมายและคด ี
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9. งานสวัสดิการสังคม 
10. งานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
5. งานควบคุมงบประมาณ 
๖. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
๗. งานธุรการ 
 

1. งานธุรการ 
2. งานสาธารณูปโภค 
3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
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       โครงสร้างคณะผู้บริหาร                          โครงสร้างสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภาเขต ๑ สมาชิกสภา เขต ๒ 
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การบริหารงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร   
  1) คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพรรณานคร   จ านวน  5 คน 
  2) สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   จ านวน  12 คน 

3) พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งสิ้น  จ านวน    ๔๖   คน    
ประกอบด้วย 

   - พนักงานเทศบาล   จ านวน  18 คน 
   - พนักงานจ้าง    จ านวน  9 คน 
   - พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  2 คน 
   - พนักงานครูเทศบาล   จ านวน  4 คน 
   - ลูกจ้าง /คนงาน  (จ้างเหมา)  จ านวน  ๑๓ คน 

รายละเอียดแยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 
ปลัดเทศบาล     จ านวน  1 คน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน   
- พนักงานเทศบาล    จ านวน  1  คน 

 ส านักงานปลัด 
  - พนักงานเทศบาล   จ านวน  ๗ คน 

- พนักงานจ้าง    จ านวน  6 คน 
- พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  2 คน 
- พนักงานครูเทศบาล   จ านวน  4 คน 
- ลูกจ้าง/คนงาน )จ้างเหมา(   จ านวน  ๑๓ คน 

กองช่าง 
- พนักงานเทศบาล   จ านวน  4 คน 
- พนักงานจ้าง    จ านวน  2 คน 

กองคลัง   
- พนักงานเทศบาล   จ านวน  5 คน 
- พนักงานจ้าง    จ านวน  1 คน 
 

ยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 -      รถยนต์กระบะ      จ านวน   2 คัน 
 -      รถจักรยานยนต์      จ านวน   2 คัน 
 -      รถจัดเก็บขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย    จ านวน    ๒ คัน 
 -      รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน    1 คัน 
 

 ที่มา : ข้อมูลจากส านักปลัดเทศบาลต าบลพรรณานคร   
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การบริหารงบประมาณ 

 ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการบริหารงบประมาณเพ่ือ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
๑.๑ รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการรายรับ ๓๐,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๙,๘๒๘,๗๙๑.๗๗ บาท จ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

ประเภท/หมวดรายได้ งบประมาณ (บาท)  
ประมาณการ รับจริง 

ภาษีอากร ๒๙๖,๘๐๐.๐๐ 350,992.62 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๕๕,๑๐๐.๐๐ 125,098.60 
รายได้จากทรัพย์สิน ๑๗๕,๔๐๐.๐๐ 170,125.40 
รายได้เบ็ดเตล็ด 185,500.00 68,014.00 
ภาษีจัดสรร 15,011,200.00 15,822,297.15 
เงินอุดหนุนทั่วไป 14,639,000.00 13,292,264.00 

รวมทั้งสิ้น 30,460,000.00 29,828,791.77 
   

๑.๒ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการรายจ่าย ๓๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท 
รายจ่ายจริงทั้งสิ้น ๒๗,๘๖๑,๗๗๒.๒๓ บาท จ าแจกรายจ่ายได้ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย รายจ่าย  (บาท)  
ประมาณการ จ่ายจริง 

งบกลาง 7,699,110.00 7,073,149.80 
งบบุคลากร 10,612,920.00 10,213,573.00 
งบด าเนินงาน 6,356,963.00 5,815,959.43 
งบลงทุน 4,721,000.00 3,879,090.00 
งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 
งบเงินอุดหนุน 1,080,000.00 880,000.00 

รวมทั้งสิ้น 30,460,000.00 27,861,772.23 
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๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการบริหารงบประมาณเพ่ือ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
๒.๑ รายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประมาณการรายรับ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๑,๕๔๘,๙๖๕.๖๙ บาท จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ประเภท/หมวดรายได้ งบประมาณ )บาท( 
ประมาณการ รับจริง 

ภาษีอากร 348,800.00 380,276.86 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 91,900.00 153,532.95 
รายได้จากทรัพย์สิน 214,000.00 181,039.87 
รายได้เบ็ดเตล็ด 28,000.00 8,050.00 
ภาษีจัดสรร 15,209,400.00 17,038,920.01 
เงินอุดหนุนทั่วไป 14,607,900.00 13,786,876.00 

รวมทั้งสิ้น 30,500,000.00 31,548,965.69 
   

๒.๒ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประมาณการรายจ่าย ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รายจ่ายจริงทั้งสิ้น 29,766,450.13  บาท จ าแนกรายจ่ายได้ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย รายจ่าย )บาท( 
ประมาณการ จ่ายจริง 

งบกลาง 8,145,793.00 7,436,760.98 
งบบุคลากร 10,733,640.00 10,584,345.00 
งบด าเนินงาน 7,464,567.00 7,285,335.15 
งบลงทุน 3,162,000.00 3,209,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 969,000.00 1,226,000.00 

รวมทั้งสิ้น 30,500,000.00 29,766,450.13 
 

๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการบริหารงบประมาณเพ่ือด าเนินงานต่าง ๆ 

ของเทศบาลตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 ๓.๑ รายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณการรายรับ ๓๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๓.๒ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณการรายจ่าย ๓๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
 ที่มา : ข้อมูลจากกองคลังเทศบาลต าบลพรรณานคร   
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1.๒  ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล โดยเฉลี่ย 
๑๘๐ เมตร เหมาะแก่การท าการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์น้ า  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น  
ล าน้ าอูน  ห้วยอูนเฒ่า เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีหนองน้ าซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปภายในต าบล รวมทั้งมีคลองส่งน้ า
ชลประทานไหลผ่านในต าบลอีกด้วย ข้าวนาปีที่ปลูกเป็นหลัก คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว และพืชอายุสั้นที่ปลูก
หลังการ  ท านา ได้แก่ พริก ถั่วลิสง ข้าวโพด แตงกวา เป็นต้น 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอ าเภอพรรณานิคม ค่อนข้างร้อนชื้น มี ๓ ฤดู        
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เดือนเมษายนของทุกปี อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมของทุกปี ฝนจะตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน  
 ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม  ประกอบด้วยชุดดิน  ๔  ชุด คือ ดินชุดพิมาย ดินชุด

ร้อยเอ็ด ดินชุดโพนพิสัย ดินชุดอุบล 
 ๑( ดินชุดพิมาย  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีสันเป็นสีน้ าตาลปนเทา สีน้ าตาล

อ่อน สีเทาปนน้ าตาล สีเทาปนชมพู หรือสีเทาแย้ม มีจุดเป็นสีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลแก่ปนเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าค่อนข้างใหม่ พบบริเวณท่ีราบน้ าท่วมถึง เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ า
เลว มักมีน้ าท่วมขังบริเวณผิวดินเป็นระยะเวลา ๓-๔ เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (ph 4.5-6.5) สภาพพ้ืนที่ราบเรียบความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตรมีความลาดชัน ๐-๑ % ปัจจุบันบางแห่งใช้ท านาบางแห่งไม่ใช้ประโยชน์
ปล่อยให้พวกพืชริมน้ าขึ้นอยู่ 

 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ดินที่ส าคัญคือ ดินเปียกแฉะมากเกินไปเป็นข้อจ ากัดในการเลือก
ชนิดพืชที่จะปลูกเพราะบางทีอาจเกิดน้ าท่วมท าให้พืชเสียหายได้ 

 ๒( ดินชุดร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน สีดินเป็นสีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู สี
น้ าตาลปนเทา หรือสีน้ าตาลอ่อน มีจุดปะสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง เกิดจากตะกอนล าน้ าที่ถูกพัดมาทับ
ถมบนลานตะพักล าน้ าระดับต่ ามีการระบายน้ าเลวมักมีน้ าท่วมขังบนผิวดินระยะเวลา ๒-๓ เดือน ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑ % 

 ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการท านาเป็นส่วนใหญ่ บางแห่งยังคงเป็นสภาพป่าอยู่ ปัญหาในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 

 ๓( ดินชุดโพนพิสัย เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินร่วน ดินเป็นสีน้ าตาลปนเทาเข้ม หรือสีน้ าตาลแก่
จนถึงสีแดง และอาจพบจุดปะบางเล็กน้อยเกิดจากการตกตะกอนล าน้ าที่ทับถมบนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง
และล าน้ าระดับสูงเป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายน้ าค่อนข้างดี ดินมักมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ า เป็นปฏิกิริยาเป็นกรดถึงกรดเล็กน้อย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑ % ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ บางแห่งใช้ปลูกไม้ยืนต้น และบาง
แห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่ 

 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญคือ เป็นดินเค็มมีเกลือโซเดียมคลอไรด์อยู่ในดิน
ปริมาณมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช 
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 ๔( ดินชุดอุบล เป็นกลุ่มดินร่วน สีดินเป็นสีเทาอ่อน เทาปนชมพู น้ าตาล น้ าตาลปนเทา 
น้ าตาลอ่อน มีจุดปะน้ าตาลปนเหลือง สีน้ าตาลแก่ เกิดจากการตกตะกอนล าน้ าเก่าท่ีพัดพามาทับถมบนลาน
ตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นพวกดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว มักมีน้ าขังบนผิวดิน เป็นระยะเวลา ๒-๓ เดือน 
ดินมักมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า เป็นปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง เป็นด่างปานกลาง สภาพที่
ราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑% ปัจจบุันใช้ประโยชน์ในการ
ท านา บางแห่งเป็นกลุ่มท่ีมีพืชเค็มขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป 

 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ เป็นดินเค็มมีเกลือ โซเดียมคลอไรด์อยู่ในดินปริมาณมาก
เกินไปจนเป็นพิษต่อพืช 

 ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคม  

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าที่ส าคัญของเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร ประกอบด้วยแหล่งน้ าธรรมชาติหลาย

สาย เช่น ล าน้ าอูน ห้วยอูนเฒ่า ห้วยทราย ห้วยเหมือง หนองทุ่ม เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรท านานอกฤดูกาลแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย  ข้อมูลแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อแหล่งน้ า 
 

ที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่  

)ตร.ม.( 
ความจุ 
 )ลบ.ม.( 

 

หมายเหตุ 

1 หนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ หมู่ 13 716,455 1,074,682  
2 หนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ 13 49,500 99,000  
3 หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ 11 17,590 26,385  
4 หนองเลิง บ้านพรรณา หมู่ 2 3,740 5,610  
5 หนองพรานเฒ่า บ้านวังปลาป้อม หมู่ 3 5,000 7,500  
6 หนองพรานเฒ่า 2 บ้านวังปลาป้อม หมู่ 3 1,900 2,850  
7 หนองเขียด บ้านน้อยโนนจ านงค์ หมู่ 10 1,840 3,680  
8 หนองเลิง บ้านบะทอง หมู่ 5 4,180 8,360  
9 หนองเลิงน้อย บ้านบะทองใหม่ หมู่ 12 4,390 6,585  

10 หนองแวงลม บ้านบะทองใหม่ หมู่ 12 15,900 23,850  
11 หนองแวง บ้านม่วงไข่ หมู่ 1 9,790 19,580  
12 หนองช้างน้อย บ้านโคกชุมพร หมู่ 8 2,985 4,477  
13 หนองไม้ตาย บ้านพรรณา หมู่ 2 102,500 102,500  
14 ล าน้ าอูน บ้านพรรณา หมู่ 2 174,000 348,000 15 x 11,600 ม. 

15 ห้วยอูนเฒ่า บ้านพรรณา หมู่ 2 115,000 172,500 10 x 11,500 ม. 

16 ล าห้วยเหมือง บ้านเม็ก หมู่ 7 32,800 32,800 10 x 3,280 ม. 

17 ล าห้วยทราย บ้านม่วงไข่ หมู่ 1 22,800 22,800 8 x 2,850 ม. 

ที่มา : ข้อมูลจากกองช่างเทศบาลต าบลพรรณานคร  
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลพรรณานคร มีจ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล  
ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน /ชุมชน  หมายเหตุ 
๑ ม่วงไข่ นายอุกฤษ์  ไชยเชษฐ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ พรรณา นางวารุณี  สาขามุละ ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ วังปลาป้อม นายโสภณ  สอนสุราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ นาหัวช้าง นายกิตติโรจน์  สีหาคม ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บะทอง นายไชยา  ทิพม่อม ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ โคกสุวรรณ นายฐานพัฒน์  ไชยสาคร ก านัน 
๗ เม็ก นายสมชาย  อามาตย์สมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ โคกชุมพร นางไพเลาะ  นาระคล ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ หนองทุ่ม นายชาญศักดิ์  แก้วพวงดี ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ น้อยโนนจ านงค์ นางนิสาชล  ราชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ หนองแวง นายสายันต์  น าสุย ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บะทองใหม่ นายเผด็จ  ทองนิวัน ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๓ หนองอ้อ นายสมศักดิ์  เสนาค า ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางส่วน จ านวน  ๓  หมู่ ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านพรรณา , หมู่ ๖ บ้าน
โคกสุวรรณ และหมู่ ๑๐ บ้านน้อยโนนจ านงค์ 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง  เทศบาลต าบลพรรณานคร มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จ านวน  ๑๓ หมู่บ้าน มี
นายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๒ คน เขตเลือกตั้งละ ๖ คน
แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
  

เขตเลือกตั้งท่ี ๑ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
๑ ม่วงไข่ 4 นาหัวช้าง 
 ๒ พรรณา 5 บะทอง 
๓ วังปลาป้อม 9 หนองทุ่ม 
๖ โคกสุวรรณ 10 น้อยโนนจ านงค์ 
๗ เม็ก 11 หนองแวง 
๘ โคกชุมพร 12 บะทองใหม่ 
  ๑๓ หนองอ้อ 

 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในปี ๒๕๕๗ ประชาชนให้ความร่วมมือในการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดี  
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๒.๒.๑ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗( 
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร ๔,๕๑๖ คน  
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานคร เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
จ านวน ๒,๐๗๔   คน  

-   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จ านวน ๒,๔๔๒ คน 

  2.2.2 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗( 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   ๓,๒๑๖  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น ๔,๕๑๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๒๑   
             -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานคร เขตเลือกตั้งที่๑ 
จ านวน  ๑,๔๕๔  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๐๗๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๑ 
            -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานคร เขตเลือกตั้งที่๒ 
จ านวน  ๑,๗๖๒  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๔๔๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๕ 

3. ประชากร   
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนราษฎรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร  รวมทั้งสิ้น  5,869  คน เป็นชาย   2,891 
คน เป็นหญิง  2,9๗๕  คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,277  ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๕๗.๖๘ คน/
ตารางกิโลเมตร 

 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน(หลัง) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หมู่ 1  บ้านม่วงไข่ 
หมู่ 2 บ้านพรรณา 
หมู่ 3 บ้านวังปลาป้อม 
หมู่ 4 บ้านนาหัวช้าง 
หมู่ 5 บ้านบะทอง 
หมู่ 6 บ้านโคกสุวรรณ 
หมู่ 7 บ้านเม็ก 
หมู่ 8 บ้านโคกชุมพร 
หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม 
หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 
หมู่ 11 บ้านหนองแวง 
หมู่ ๑๒ บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ ๑๓ บ้านหนองอ้อ 

๒70 
๗9 

๑๑7 
๒๐๑ 
1๕๖ 
๕6 

๒๖๒ 
263 
2๐7 
157 
123 
๒๑๖ 
๑๗๐ 

315 
๖2 

๒13 
๒๒9 
1๘2 
๖9 

๓60 
2๘๙ 
2๔๐ 
147 
1๖๐ 
๓๑๗ 
๓๐8 

๓15 
4๖ 

18๖ 
248 
2๐๗ 
85 

369 
318 
244 
1๖๓ 
176 
3๑๘ 
๓๐๓ 

6๓๐ 
108 
3๙๙ 
477 
๓๘๙ 
154 
729 
๖๐๗ 
484 
๓๑๐ 
336 
6๓5 
6๑๑ 

รวม 27222 27291 272๗๘ 87269 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
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ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
)เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี( 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 ม่วงไข ่ 353 329 349 326 ๓๔5 ๓22 344 315 315 319 315 ๓15 
2 พรรณา 68 44 63 44 ๖0 4๓ 63 47 65 45 ๖2 4๖ 
3 วังปลาป้อม 207 177 203 176 ๒๐8 180 207 181 214 187 ๒13 18๖ 
4 นาหัวช้าง 229 245 229 241 ๒๒9 245 233 249 232 248 ๒๒9 248 
5 บะทอง 190 228 183 221 1๘1 2๑3 181 213 182 212 1๘2 2๐๗ 
6 โคกสุวรรณ 57 63 59 67 ๖2 72 69 75 67 76 ๖9 85 
7 เม็ก 375 381 373 373 ๓69 372 367 370 363 366 ๓60 369 
8 โคกชุมพร 287 313 287 313 2๘๓ 312 288 314 289 318 2๘๙ 318 
9 หนองทุ่ม 236 251 234 252 2๓7 245 242 245 240 242 2๔๐ 244 

10 น้อยโนนจ านงค ์ 138 143 141 144 142 14๙ 146 158 146 163 147 1๖๓ 
11 หนองแวง 155 162 154 164 1๕1 167 156 172 162 177 1๖๐ 176 
12 บะทองใหม่ 295 311 300 312 ๓๐5 3๒7 311 317 315 324 ๓๑๗ 3๑๘ 
13 หนองอ้อ 307 305 310 305 ๓๐6 ๒๙6 303 302 306 303 ๓๐8 ๓๐๓ 

รวม 
2,897 2,952 27285 27238 27278 272๔3 2,910 2,958 2,896 2,980 27291 272๗๘ 

5,849 5,823 5,821 5,868 5,876 5,869 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ของเทศบาลต าบลพรรณานคร )ปี พ.ศ. ๒๕๖๒( 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 498 564 อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
จ านวนประชากร 1,893 1,829 อายุ ๑๘ – ๖๐ ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 587 580 อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม 2,978 2,891 ทั้งสิ้น ๕7๘๖๙ คน 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาลต าบลพรรณานคร จ านวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)จ านวน  ๓  แห่ง โรงเรียนระดับอนุบาล ๒ แห่ง วิทยาลัย ๑ แห่ง ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลพรรณานคร  

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ .ศ.  25๖๒ 
)คน( 

หมู่ที่ ครู/ผู้ดูแล
เด็ก 

ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ 1 3 9 9 18 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะทอง นาหัวช้าง 4 3 33 24 57 

รวม 6 42 33 75 
  

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )สพฐ.( 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

ที่ตั้ง 
พ .ศ.  25๖๒ 

)คน( 
หมู่ที่ ครู/

บุคลากร
การศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก (โพธิ์ชัยวิทยา) 1 47 32 15 47 
2 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 3 12 89 74 163 
3 โรงเรียนบ้านบะทอง นาหัวช้าง 5 10 35 24 69 

รวม 69 42 33 75 
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โรงเรียนระดับอนุบาลเอกชนในพื้นที่ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

ที่ตั้ง 
พ .ศ.  25๖๒ 

)คน( 
หมู่ที่ ครู/

บุคลากร
การศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 1 9 52 54 95 
2 โรงเรียนกิจเจริญ 10 7 32 27 59 

รวม 16 84 81 154 
 

วิทยาลัยในพื้นที่ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

ที่ตั้ง 
พ .ศ.  25๖๒ 

)คน( 
หมู่ที่ ครู/

บุคลากร
การศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริการธุรกิจพรรณา 8 23 256 128 458 
รวม 23 256 128 458 

 -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๑ แห่ง 
  คือ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองแวง หมู่ ๑๑ 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพรรณานคร  
 เทศบาลต าบลพรรณานคร   ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใน เขตเทศบาล
ต าบลพรรณานคร ภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”     ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติ
บุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้ งอยู่ที่   เทศบาลต าบลพรรณานคร           
อ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน   
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

ที่มา : ข้อมูลจากงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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 ๔.๒ สาธารณสุข  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนคร มีโรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตียง ระดับ F2 จ านวน      

1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ในเขต  หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
 

ประเภทอาชญากรรม ปี ๒๕๖๐ 
)ครั้ง( 

ปี ๒๕๖๑ 
)ครั้ง( 

ปี ๒๕๖๒ 
)ครั้ง( 

อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ๗ ๑๙ ๓ 
อาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย ๔ ๑ - 
อาชญากรรมทางเพศ - - - 
การแอบอ้างใช้ข้อมูล/เอกสารส่วนตัว - - ๒ 

รวม ๑๑ ๒๐ ๕ 

 ที่มา : ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรพรรณานิคม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลพรรณานครได้ร่วมมือส่วนราชการในพ้ืนที่  ผู้น าหมู่บ้าน  ในการป้องกัน 

ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มาโดยตลอด การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะ
ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้      
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลพรรณานคร
ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 

ประเภท ปี ๒๕๖๐ 
)ครั้ง( 

ปี ๒๕๖๑ 
)ครั้ง( 

ปี ๒๕๖๒ 
)ครั้ง( 

ผู้เสพ ๔ 7 ๒ 
ผู้ค้า ๒๓ ๒๖ ๕ 
รวม ๒๗ ๓๓ ๗ 

 ที่มา : ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรพรรณานิคม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๕) ให้ความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการด าเนิน

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ในพ้ืนที่   
(๖) ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้   ยากจน ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
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(๗) ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
(๘) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(๙) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.1 การคมนาคมขนส่ง 
   เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ซึ่งผ่านพื้นที่ต าบลทาง

ตอนกลางในแนวตะวันออก-ตะวันตก ผ่านพ้ืนที่ หมู่ 1,2,6,7,8 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2094    
ผ่านพ้ืนที่ หมู่ 6,9 ,13 เป็นเสน้ทางหลักเชื่อมการคมนาคมภายในต าบลและระหว่างต าบล นอกจากนั้นยังมี
ถนนลูกรังเชื่อมการคมนาคมในต าบล 

๕.2 การไฟฟ้า 
เขตเทศบาลต าบลพรรณานคร เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วถึง

ทั้งต าบล แต่ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพรรณานิคม 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๘ บ้านโคกชุมพร ปัญหาคือการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ   ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลพรรณานคร ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.3 การประปา 
ในเขตต าบลพรรณามีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ ล าน้ าอูน และมีคลองชลประทานไหลผ่านพ้ืนที่ใน

ต าบลประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอพังโคน   
แต่การขยายเขตประปายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน  

๕.๔ โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 เทศบาลต าบลพรรณานครเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอพรรณานิคมและส่วนราชการหลาย

แห่ง จึงมีที่ท าการไปรษณีย์ประจ าอ าเภอพรรณานิคมที่ให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงใน
เรื่องของการสื่อสารและการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ มีหอกระจายข่าวครบทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน มีบริการให้ใช้
อินเตอร์เน็ตฟรีที่ส านักงานเทศบาลต าบลพรรณานคร  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีคลองชลประทานจากเขื่อนน้ าอูนไหลผ่านในพ้ืนที่ ราษฎรส่วนใหญ่ท า
การเกษตร โดยส่วนมากเป็นการท านา ท าสวน ปลูกผัก ปลูกข้าวโพด ปลูกพริก ปลูกถั่วลิสง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมอาชีพ เช่น การเลี้ยงวัว กลุ่มอาชีพท ามะพร้าวเผา กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
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พันธุ์พืชท่ีปลูกและพันธ์สัตว์เศรษฐกิจ 
๑) ข้าว พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์ข้าวเหนียว พันธุ์ กข.๖ , สันป่าตอง , หางยี ๗๑ พันธุ์ข้าวเจ้า 

ได้แก่ พันธุ์มะละ ๑๐๕ , กข.๑๕ , กข. ๗ 
๒) พริก พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ ห้วยสีทน และพันธุ์เหลืองทอง 
๓) แตงโม พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์จินตหรา , ตอปิโด , พันธุ์น้ า 
๔) ถั่วลิสง พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์ไทนาน ๙ 
๕) ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 
๖) การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ มะเขือเทศ พริกหวาน มะเขือยาว 
๗) ไม้ผล พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ ล าไยพันธุ์อีดอ ,ศรีชมภู , มะม่วงน้ าดอกไม้ ,เขียวเสวย , ส้มโอ

พันธุ์ทองดี, ขาวน้ าผึ้ง 
๘) สัตว์ที่เลี้ยง  
-โค ใช้พันธุ์ลูกผสมอเมริกันบาร์มัน , ซาริโรเลย์ , ลูกผสมซาอีวาน   
-กระบือ ใช้พันธุ์ ลูกผสมมูล่า 
-เป็น ใช้พันธุ์เป็ดเทศบาบาลี 
-ไก่ ใช้พันธุ์ ไก่เนื้อลูกผสม 
-สุกร ใช้พันธุ์ ราสไวท์ ดูล๊อคเจอซี่ แลนเรด 

  ๙) ปลาที่เลี้ยง 
  -ปลากินพืช ใช้ปลานิล , ตะเพียน , นวลจันทร์ 
  -ปลากินเนื้อ ใช้ปลาดุกบิ๊กอุย 
 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แมลงพ้ืนเมือง 
  ๑) ข้าวพนัธุ์พ้ืนเมืองข้าวเหนียวป้องแอวข้าวแดงน้อย ข้าวขี้ตมขาว ข้าวหอมดอข้าวเหนียวด า 
  ๒) พืชไร่ พันธุ์พ้ืนเมือง เช่น ข้าวโพดข้าวเหนียว 
  ๓) พริกพันธุ์พ้ืนเมือง เช่น เหลืองทอง 
  ๔) โค ใช้พันธุ์พ้ืนเมือง , กระบือใช้พันธุ์พ้ืนเมือง , ไก่ ใช้พันธุ์พ้ืนเมือง 
  ๕) แมลงพ้ืนบ้าน ได้แก่ แมลงกินูน , มวน , กุดจี่ , แมงกระซอน , ต่อ ,ผึ้ง , แตน , ไข่มดแดง
,จิ้งหรีด , แมลงดานา , แมลงเม่า , จั๊กจั่น ฯลฯ 

ระบบการผลิต  
-การผลิตข้าว หลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น พริก พืชผัก ข้าวโพดฝัก

สด ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก มีแนวโน้มเปลี่ยนจากกิจกรรมเดียวไปเป็น ๒ กิจกรรม มากขึ้น 
-การผลิตไม้ผล ส่วนใหญ่จะไม่นิยมยกร่อง ใช้พืชแซมบ้าง 
-การผลิตสัตว์ หลังฤดูท านาจะเลี้ยงให้กินฟางข้าวในนา หมดหน้าท านาจะเลี้ยงในบริเวณท่ีสาธารณะ 

ส าหรับเป็ดไก่ จะนิยมเลี้ยงแบบปล่อย ในบริเวณบ้านหรือท าคอกบริเวณบ้าน 
-การประมง มีแนวโน้ม เปลี่ยนแปลงจากหาปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นเลี้ยงปลาในบ่อ หรือใน

สระมากขึ้น เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลมีน้ าตลอดทั้งปี 
 
 
 

17 



 
 

การจ าแนกพื้นที่การใช้ที่ดิน 
 
 

 
 

หมู่ที่ 

 
 

บ้าน 

 
พื้นที่ 

ถือครอง  
)ไร่( 

พื้นที่การเกษตร )ไร่( 

นา 
)ไร่( 

พืชไร่ 
)ไร่( 

พืชผัก 
)ไร่( 

ไม้ผล 
)ไร่( 

ไม้ดอก 
)ไร่( 

๑ ม่วงไข่ 3,178 3,022 - 12 24 - 
๒ พรรณา 5,162 4,972 - 15 34 1 
๓ วังปลาป้อม 550 489 - 7 7 - 
๔ นาหัวช้าง 1,446 1,350 - 6 33 - 
๕ บะทอง 2,007 2,000 - 4 - - 
๖ โคกสุวรรณ 4,898 4,709 - 11 46 - 
๗ เม็ก 669 510 - 6 29 - 
๘ โคกชุมพร 513 405 - 9 8 2 
๙ หนองทุ่ม 490 420 - 5 - - 

๑๐ น้อยโนนจ านงค์ 925 671 - 10 9 - 
๑๑ หนองแวง 389 342 - 6 8 - 
๑๒ บะทองใหม่ 3,000 2,910 - 4 39 - 
๑๓ หนองอ้อ 507 447 - - 9 - 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคม 

๖.๒ การประมง    
 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนบ่อเลี้ยงปลา ปริมาณผลผลิต (กก.) 
๑ ม่วงไข่ 15 15,000 
๒ พรรณา 10 10,000 
๓ วังปลาป้อม 23 23,000 
๔ นาหัวช้าง 16 16,000 
๕ บะทอง 9 17,000 
๖ โคกสุวรรณ 11 11,000 
๗ เม็ก 15 15,000 
๘ โคกชุมพร 10 10,000 
๙ หนองทุ่ม 14 20,000 

๑๐ น้อยโนนจ านงค์ 5 5,000 
๑๑ หนองแวง 10 10,000 
๑๒ บะทองใหม่ 10 16,000 
๑๓ หนองอ้อ 17 20,000 

รวม 165 188,000 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคม 
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๖.๓ การปศุสัตว์ 
 ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นรายได้เสริม 

ซึ่งถือว่ามีปริมาณที่ยังน้อยกว่าต าบลอ่ืน ๆ เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด ไม่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และพ้ืนที่ของเกษตรกร
เป็นที่นาเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรจะเลี้ยงในปริมาณมาก ๆ ไม่ได้ แต่ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ   
โค-กระบือ ก็ถือได้ว่าคิดเป็นมูลค่ารายปีมากพอสมควร จึงสมควรที่จะส่งเสริมในการเลี้ยงโค -กระบือเป็นหลัก 
ส่วนสุกร สัตว์ปีกไม่สามารถเลี้ยงเพื่อการค้าได้ นอกจากเลี้ยงเพ่ือการบริโภคและเป็นรายได้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ
  

 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
๑. เลี้ยงโค ๑๑๗ ครัวเรือน ๑. เลี้ยงโค 122 ครัวเรือน 
๒. เลี้ยงกระบือ ๖๒ ครัวเรือน ๒. เลี้ยงกระบือ 60 ครัวเรือน 
๓. เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ๑,๒๒๖ ครัวเรือน ๓. เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,216 ครัวเรือน 
๔. เลี้ยงสุกร ๓๙ ครัวเรือน ๔. เลี้ยงสุกร 28 ครัวเรือน 
๕. เลี้ยงเป็ดเทศ ๓๑๐ ครัวเรือน ๕. เลี้ยงเป็ดเทศ 149 ครัวเรือน 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรรณานิคม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒  

๖.๔ การบริการ 
- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     1     แห่ง 
- โรงงาน   ๑  แห่ง 
- โรงสี       10   แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป      60  แห่ง 
- ร้านอาหาร-แผงลอย      76  แห่ง 
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง       ๒  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย      2  แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร         

วัดป่าอุดมสมพร พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าอุดมสมพร หมู่ 4 บ้านนาหัวช้าง           
ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามเส้นทางสกลนคร -อุดรธานี จากสกลนครถึงอ าเภอ
พรรณานิคมประมาณ  39  กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้าไปตัวอ าเภอพรรณานิคม วัดป่าอุดมสมพร   
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพรรณานิคม ประมาณ  2 กิโลเมตร พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ก าเนิดในสกุลสุวรรณรงค์ 
เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  2442  ที่บ้านม่วงไข่ ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม และได้บรรพชาเป็นสามเณร
เมื่ออายุ 19 ปี   ณ วัดพระธาตุโพนทอง  จนอายุครบ  20  ปี  จึงอุปสมบทในพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกาย  
ต่อมาท่านได้มีโอกาส  ฟังพระธรรมเทศนา  พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต เป็นครั้งแรกที่บ้านม่วงไข่นี้จนเกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใส จนเมื่อ พ.ศ.2468 ท่านไดท้ าการอุปัชฌาเป็นพระคณะธรรมยุติ ณ วัดโพธิสมภาร อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  พร้อมทั้งถวายตัวเป็นลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต 

พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐  รวมอายุได้  72 ปี   
ด้วยความดีของท่าน  ถึงแม้ท่านจะมรณภาพแล้ว  สานุศิษย์ทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้บริจาคทรัพย์สร้าง
พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลม  กลีบบัวสามชั้น ปลายแหลม  ตัวตั้งอยู่บนเนินดินที่ขุดจากบริเวณ
ใกล้เคียงยกสูงขึ้น  บริเวณด้านหน้าเป็นสระน้ าขนาดใหญ่และบริเวณรอบๆ  ตกแต่งด้วยสวนหย่อมมีต้นไม้ขึ้น
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ร่มเย็นภายในบริเวณกลางพิพิธภัณฑ์  ประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีท่านั่งห้อเท้า และถือไม้เท้า
ไว้ในมือด้านหน้าพระรูปตกแต่งด้วยเครื่องบูชาและตู้กระจกบรรจุอัฐิ  ด้านฝาผนังเป็นตู้แสดงเครื่องอัฐบริขารที่
ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต  และประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ด้านการอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่เทศบาล มีโรงงานผลิตเครื่องท าถังน้ าแข็ง คือ ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ดีทีเอส โรโต จ านวน ๑ แห่ง 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    1     แห่ง 
บริษัท   2 แห่ง ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า  -     แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  2 แห่ง ตลาดสด      -     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  60 แห่ง โรงั่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต            -         แห่ง อู่ซ่อมรถ      1 แห่ง 

ที่มา : ข้อมูลจากกองคลังเทศบาลต าบลพรรณานคร  

องค์กรกลุ่มอาชีพ/   
 

กลุ่ม/ผู้ประกอบการ ที่ตั้ง ประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ใบ มผช. 
กลุ่มวังปลาป้อมแฮนด์เมด หมู่ ๓ น.ส.ชฎารัตน์  ศรีพรม ตะกร้าเชือกถัก ,กระเป๋า

เชือกถัก 
 

กลุ่มไม้กวาดบ้านวังปลาป้อม หมู่ ๓ นางหนูเจียม สอนสุราษฎร์ ไม้กวาดดอกหญ้า  
เอมอรเครื่องหนัง หมู่ ๑๐ น.ส.เอมอร  โลมากาล รองเท้าสุภานบุรุษ / 
กลุ่มท ารองเท้า หมู่ ๑๐ นายร าพรรณ ฮมแสน รองเท้าหญิงชาย / 
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านบะ
ทอง 

หมู่ ๕ นางประดิษฐ์  ยมบุญ ผ้าพื้นย้อมคราม  

กลุ่มมะพร้าวเผา หมู่ ๕ นางเพ็ญจันทร์ สมพมิตร มะพร้าวเผา  
ผ้าไทยแม่เพ็ญ OTOP หมู่ ๕ นายวิชชุตา สมพมิตร ผ้าพันคอ กระเปา๋จากผา้คราม 

ผ้าคลมุไหล่ กระโปรง กางเกง 
เสื้อผ้าแปรรูป ผ้าเมตรตัดชุด 
ผ้าขาวม้า ตะกร้าหวายลายขิต  
และหัวซิ่น ตีนซิ่นทอมือ 

 

กลุ่มสตรีหนองแวง ถัก ทอ จัก
สานงานสัมมาชีพ 

หมู่ ๑๑ นางวิไลภรณ์  น าสุย เปลญวณ ตะกร้าพลาสติก  

นางบุญสม  บุตรศรี หมู่ ๗ นางบุญสม  บุตรศรี แปรรูปไม้ไผ่  
กลุ่มตัดเย็บเสื้อสูท หมู่ ๗ น.ส.จินดา อุสาพรหม เสื้อสูท ชุดสูท กระโปรง 

กางเกง 
 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรรณานิคม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลต าบลพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงานแต่
ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

รายได้เฉลี่ยระดับต าบล  
 

 ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
หมู่ 1  บ้านม่วงไข่ 
หมู่ 2 บ้านพรรณา 
หมู่ 3 บ้านวังปลาป้อม 
หมู่ 4 บ้านนาหัวช้าง 
หมู่ 5 บ้านบะทอง 
หมู่ 6 บ้านโคกสุวรรณ 
หมู่ 7 บ้านเม็ก 
หมู่ 8 บ้านโคกชุมพร 
หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม 
หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 
หมู่ 11 บ้านหนองแวง 
หมู่ ๑๒ บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ ๑๓ บ้านหนองอ้อ 

๑๙,๐๗๕.๔๖ 
๑๖,๒๑๗.๕๔ 
๒๓,๘๕๕.๑๒ 
๒๔,๑๒๓.๖๑ 
๓๑,๘๘๙.๘๑ 
๒๒,๑๓๓.๐๙ 
๑๖,๙๑๒.๘๔ 
๒๑,๑๕๒.๐๒ 
๑๘,๑๙๗.๑๖ 
๑๙,๘๕๒.๘๔ 
๒๘,๑๔๒.๗๖ 
๒๔,๔๕๒.๐๗ 
๑๖,๒๙๙.๕๒ 

๙๒,๕๘๕.๗๗ 
๙๒,๔๔๐.๐๐ 
๙๐,๖๔๙.๔๖ 
๙๙,๕๓๕.๘๒ 

๑๔๓,๕๐๔.๑๗ 
๘๔,๓๙๕.๓๓ 
๙๕,๗๖๖.๒๓ 
๘๘,๙๗๘.๙๗ 
๗๙,๔๕๙.๓๐ 
๙๗,๒๑๖.๕๙ 
๙๖,๘๖๓.๔๕ 

๑๑๔,๙๕๖.๔๙ 
๙๐,๔๙๘.๘๔ 

รวม ๒๑7๑๓๘.๙๑ ๙๗7๕๘๗.๕๒ 
ที่มา  :  ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรรณานิคม (จปฐ.ปี ๒๕๖๑) 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร นับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองค์กรทาง
ศาสนาในพื้นที่ ประกอบด้วยวัด  6  แห่ง  ส านักสงั์ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์ ๑ แห่ง ได้แก่ 

1.วัดโพธิ์ชัย   หมู่ 1  บ้านม่วงไข่ 
2. วัดป่าภูไทสามัคคี  หมู่ 1  บ้านม่วงไข่ 
3.วัดป่าอุดมสมพร   หมู่ 4  บ้านนาหัวช้าง 
4.วัดพระธาตุโพนทอง    หมู่ 5  บ้านบะทอง  
5. วัดสกลธรรมมงคล หมู่ ๑๓ บ้านหนองอ้อ 
๖. วัดป่ากลางโนนภู ่ หมู่ ๗   บ้านเม็ก 
๗. ส านักสงั์หลวงจ านงค์ราชกิจ หมู่ 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 

         ๘. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หมู่ ๔ บ้านนาหัวช้าง 

 ที่มา : ข้อมูลจากงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล  
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๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
ประชากรส่วนใหญ่ เชื้อชาติเดิมเป็นภูไท มีบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติเป็นประจ าแต่ละเดือน 

ดังนี้ 
เดือนอ้าย บุญสู่ขวัญข้าว คือ เมื่อเก็บเก่ียวข้าวเสร็จเรียบร้อย จะน าข้าวส่วนหนึ่งตามศรัทธา

ไปรวมกันที่วัดแล้วนิมนต์พระมาสวดท าพิธีเพ่ืออัญเชิญคุณข้าว 
เดือนสาม บุญข้าวจี่ คือ เมื่อถึงวัน ๑๕ ค่ า เดือนสาม จะน าข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนแล้ว

น าไปจี่ โดยน าข้าวจี่ไปตักบาตร 
เดือนสี่ บุญพระเวส คือ บุญประเพณีที่ท ากันอย่างใหญ่โต มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง มี

การเทศน์มหาชาติและการขอฟ้าขอฝน 
เดือนห้า บุญสงกรานต์ คือ บุญประเพณีประจ าปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ของ

ทุกปี มีการท าบุญสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ รวมทั้งการขอพรจากผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้
แก่ของหมู่บ้าน 

เดือนแปด บุญเข้าพรรษา คือ บุญประเพณีท่ีชาวบ้านจะไปท าบุญ แห่เทียน ผ้าอาบน้ าฝน 
ถวายพระที่วัดเพื่อพระสงั์จะได้จ าพรรษาได้ตลอด ๓ เดือน 

เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน คือ บุญประเพณีท่ีชาวบ้านจะน าข้าวปลาอาหารไปท าบุญที่วัด
และแบ่งข้าวปลาอาหารจ านวนหนึ่ง ไปบูชาดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนดิน 

เดือนสิบ บุญข้าวสารท คือ บุญประเพณีที่ชาวบ้านจะน าข้าวห่อเล็ก อาหารหวานคาว และ
กระยาสารท ซึ่งท าจากข้าวตอก ถั่ว งา น้ าตาล มะพร้าว คลุกให้เข้ากัน น าถวายพระ 

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา คือบุญประเพณีท่ีเมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านจะไปเวียน
เทียนที่วัด ก่อนวันอกพรรษา บางหมู่บ้านจะมีการแห่ปราสาทผึ้ง โดยน าขี้ผึ้งมาท าเป็นรูปปราสาทแห่ไปถวาย
วัด รุ่งขึ้นจึงเป็นวันออกพรรษา ในตอนเช้าจะมีการท าบุญตักบาตร 

เดือนสิบสอง บุญกฐิน คือ บุญประเพณี เมื่อออกพรรษาแล้ว ทุกหมู่บ้าจะมีการทอดกฐิน
ถวายที่วัดในหมู่บ้าน หรือวัดอ่ืน ๆ ตามศรัทธา ส่วนบุญผ้าป่านั้นจะท าได้ทุกเดือนตามแต่ศรัทธา 

ความเชื่อ ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันเป็นประจ า คือ การนับถือผี เช่น ผี
หลักเมือง ผีปู่ตา หมอเหยา หมอดู ผีบ้านผีเรือน ผีป่า ผีนา ฯลฯ 

 ที่มา : ข้อมูลจากงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล  
 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ได้แก่ การจักสาน การทอผ้า ทอเสื่อ ซึ่งเป็น

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการผลิตตลอดปี วัสดุในการจักสานสามารถหาได้ในท้องถิ่น 
หมู่บ้านที่ด าเนินการ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ – ๑๓ นอกจากนี้ในพ้ืนที่หมู่ ๔ ,๕,๘,๙,๑๐ มีการทอผ้าฝ้าย ข้อจ ากัดยัง
ขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

 ภาษาถ่ินที่ใช้ ได้แก่ ภาษาภูไท และภาษาลาว 

 ที่มา : ข้อมูลจากงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล  
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 ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรรณานคร ได้น าสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกประกอบด้วย
ผ้าทอ ผ้าย้อมคราม และมะพร้าวเผา เป็นต้น โดยเทศบาลได้จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร   

 ที่มา : ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคม  ส านักปลัดเทศบาล  

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑ น้ า ที่ใช่ในการอุปโภคและบริโภค คือน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอพังโคน  และ

น้ าที่ใช้ในการเกษตร ใช้ระบบส่งน้ าจากคลองชลประทานและใช้แหล่งน้ าตามธรรมชาติซึ่งมีหลายสาย เช่น ล า
น้ าอูน ห้วยอูนเฒ่า ห้วยทราย  ห้วยเหมือง หนองทุ่ม เป็นต้น  

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานครมีป่าไม้ชุมชนและป่าสาธารณะประโยชน์หลาย
หมู่บ้าน  เช่น  ป่าชุมชนบ้านโคกชุมพร และป่าชุมชนบ้านบะทองใหม่ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านม่วงไข่   
เป็นต้น  

๘.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร ไมม่ีภูเขา แตพ้ื่นที่ของอุทยานแห่งชาติภูพาน
ครอบคุลมพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอพรรณานิคม ที่มีพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที่สวยงาม  

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก   เป็นที่นา   ไร่  

สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่
บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค 
บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน   และน้ าฝน น้ าในการเกษตรใช้น้ าจากคลองชลประทานและแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ  มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรทีเ่พียงพอ   
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 สาระส าคัญ 
 1) ความม่ันคง 

1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

1.๒) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3) สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน     
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3) ความย่ังยืน 
3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

3.2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
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3.3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

3.4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจาย
อ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ                   
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
และไซเบอร์  

6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า  

8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการบริหาร
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญ                  
กับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

-รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

-ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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-พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร  
 2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
 ภาคเกษตร  

-เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
-เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
-ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
-พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  

 ภาคอุตสาหกรรม  
-พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ภาคบริการ 
-สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
-ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
-ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

 พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
-พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่

ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้ บริโภค
ทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้า
ของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้
สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่  ๆ และมาตรการทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ 

-พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
-พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่ เข้มแข็ง               

เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

-ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
-พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม

ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

-เขตเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่  กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ                  
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิต
ร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  
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-พ้ืนที่ เศรษฐกิจบริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ ใช้ เทคโนโลยีสู ง                           
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

-พ้ืนที่ เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่                    
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
ที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง  
 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

-ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

-ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสู งให้ทันสมัยและกระจายทั่ วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ                  
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

-ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐ
ต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวนบุคคลากร
ด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

-สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดับ
ทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน  

-ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

-ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ  

-ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้าน
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ  

-ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง กลุ่มอ านาจต่างๆ 
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ  
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-เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดัน การพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเงินและ
ทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุน
มนุษย์  

-สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปูองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

-สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ และ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุก                     
ในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ                           
ของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา         
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน     
(3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลั ง                       
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน                          
ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ 
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  

3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกาย          
และจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุ จริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น                         
และม่ันคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง                    
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ                      
ขั้นพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรม                           
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  

2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบ
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หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ                     
การกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง                     
ของชุมชน โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี                       
เพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถ                
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ                  
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน                             
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

-ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุกท าลาย
ปุาอย่างเข้มงวด  

-ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพ้ืนฐานให้
คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์  

-วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
-เสริมสร้ า งความเข้มแข็ งและความร่ วมมือในภูมิภาคอาเซี ยนด้ านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

-เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและ
แหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการ
ผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

-พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
-เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
-ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
-สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน           

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  
  3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุ                       
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  

-สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อ
การพัฒนา  
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-เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การจัดการของเสีย  

-เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
-พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน  
  4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
-เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
-ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง

ของธุรกิจ  
  5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

-จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

-ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก                      
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

-ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง 
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

-ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  

-ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

-มุ่ ง เ น้ น ก าร จั ดท า งบประมาณ โดยยึ ด พ้ื นที่ แ ล ะประ เ ด็ น ว า ร ะก า ร พัฒนา เป็ น ตั ว ตั้ ง                          
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 
 2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

-ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วน อ่ืน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

-พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
 3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

-พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึด
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พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

-วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
-สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
-เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 

 5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและเครือข่าย

ต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

-พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  
 6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

-พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
-พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดท าฐานข้อมูล

งานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
-ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 

 7) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
-การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ

ประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
-เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง

รวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน”  
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  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) 
 “Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก”พลวัตการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ กระแสหลัก คือ 
 ๑. Globalization ที่ทั่วโลกก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้พร้อมกัน อาทิ 
 - กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการท าธุรกิจ 
 - กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมืองมี
การกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น 
 - กระแส Commonization ที่เป็นเรื่องท่ีผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่วไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ที่สามารถแพร่ไปในทุกภูมิภาคของโลก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ๒. Regionalization กระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวท าให้มีอ านาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 
 ๓. Localization กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มแข็ง สกลนครเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของการมี Locality ที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นมายาวนาน 

“Thailand 4.0” ประกอบด้วย ๒ แนวคิดส าคัญ 
๑. “Strength from Within” คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within 

หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ ๓ ตัว คือ 
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
- การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition) 
ซึ่งทั้ง ๓ กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine ๓ 

ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth 
Engine Smart Enterprise ที่มีโมเดลการท าธุรกิจแบบใหม่ ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่
เอ้ือให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของ Strength From Within คือการ
สร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชมุชน ซึ่งเมื่อผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่
มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social with 
Competence) 

๒. “Connect to the World” เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลกและเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยงภายใน 
(Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้ ประกอบด้วย ๓ ระดับด้วยกันคือ 

 ๒.๑) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
 ๒.๒) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
 ๒.๓) Global Economy เศรษฐกิจโลก 
 เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะ

ก่อให้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่านการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น การจ้าง
งานในท้องถิ่น และน าไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ 
Regional Economy เข้าด้วยกันจะเห็นภาพ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมา ซึ่งส่วนนี้
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จะสอดรับกับแนวคิด “CLMVT As Our Home Market” ที่รัฐบาลชุดนี้ก าลังผลักดันอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท้ายเป็นการเชื่อมโยง 
Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นพลังต่อรอง
กับส่วนอื่น ๆ ของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้ 

 ๑.๔  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงมาตรฐาน
ปลอดภัยและอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
  แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ แนวทาง ดังนี้ 
  ๑. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
      ๑) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ)  ให้เป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้ง
ยกระดับเกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมการตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
      ๒) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ในพ้ืนที่
ตอนบนของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) อาทิ พืช 
ผัก ผลไม้ และดอกไม้ รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมใน
พ้ืนที่นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
      ๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ 
กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออกและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพโดย
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
  ๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
      ๑) พัฒนาให้นครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
อาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 
      ๒) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพ้ืนที่ขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์ กลุ่ม
ผ้าฝูายย้อมครามในพ้ืนที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณค่า พร้อม
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ทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ 
      ๓) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุนการจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งาน
ง่ายขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิตชุมชนและท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น 
  ๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และกีฬาสู่นานาชาติ 
      ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพ้ืนที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นคราชสีมา 
การท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 
      ๒) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้างช้าง เลย-อุดรธานี-
หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
  ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      ๑) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี   ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค 
      ๒) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาด
เล็ก ในพื้นที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ า ให้น าไปใช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
  ๕. พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้ าเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และ
พื้นที่ปา่นอกเขตอนุรักษ์ในแต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและป้องกันการบุก
รุก คุกคามป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ า อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพื้นที่ต้นน้ าให้สมบูรณ์ 
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๑.๔.๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ

อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่
ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ ในระยะ
ยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๒) เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๓) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๔) เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๕) เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม  แม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย  

๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือลดลง  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5  
ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของ
ภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 

๑.๔.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๑) การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
  ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดท าเวลาท า
การของด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน–ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบัน
ภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS Cross – Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออ านวยความสะดวกการผ่าน
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แดนของคนและสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection : SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
  ๓) พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน้น
ส่งเสริมให้พ้ืนที่ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้
ประดับ และผลไม้ และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ให้มากข้ึน ควบคู่กับการ
สนับสนุนการท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน 
โดยยกระดับการศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  ๑. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
   จุดเน้นที่ ๑ การท่องเที่ยว 
   จุดเน้นที่ ๒ การเกษตร 
   จุดเน้นที่ ๓ การค้า การลงทุน 
  ๒. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)  
  “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว ๓ ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจสู่อาเซียน” 
  ๓. พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) 
  “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการในด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด” 

  ๔. เป้าประสงค์รวม 
  “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน” 

  ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์รวม 
  : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๓ จากปีที่ผ่านมา 
  : รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 

  ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีทั้งหมด ๔ ประเด็น
ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)
อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
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๖. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
  ๖.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างย่ังยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืนนั้น เป็นประเด็นที่มุ่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ของกลุ่มจังหวัดฯ , พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑)แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยว 
 
๒)แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 
๓)บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริการ 

ร้อยละของจ านวน 
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่านมา 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑)ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ 
ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
 
๒)พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

๓)ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 

ร้อยละของรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

๓ ๓ ๓ ๓ 
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 ๖.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรนั้น เป็นประเด็นที่มุ่งเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้า
เกษตร ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑)การผลิตทางการเกษตรได้รับการส่งเสริม
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบบริหาร
จัดการ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
 
๒)ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรที่
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

๓ ๓ 4 ๕ ๑)เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร 
 
๒)ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
ตลาด 

๓)สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการ
ผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

จ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพ่ิมข้ึน 

๓ ชนิด ๓ ชนิด ๓ ชนิด ๓ ชนิด 

จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 

๒ ชิ้น ๒ ชิ้น ๒ ชิ้น ๒ ชิ้น 
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 ๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนนั้น เป็นประเด็นที่มุ่งเพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ในการค้า การลงทุน 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑)ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
 
๒)สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
 
๓)สินค้าและบริการได้รับการเพ่ิมมูลค่าโดย
ใช้นวัตกรรม 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้นจากปี
ทีผ่่านมา 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๑)เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า   
การลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 
 
๒)ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อ
การค้า การลงทุน 

๓)ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า 
การลงทุน 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดสาขา การขาย
ส่ง การขายปลีกฯ จากปีท่ีผ่าน
มา 

๓ ๓ ๓ ๓ 
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 ๖.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงนั้น เป็นประเด็นที่มุ่งส่งเสริมการน าเอาวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาศักยภาพบุคลการภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑)มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ 
 
๒)ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ร้อยละของข้าราชการที่กระท า
ผิดลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑)ส่งเสริมการน าเอาวิธีการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด 
 
๒)สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓)พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกลุ่ม
จังหวัด 
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๑.๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑. ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 

   1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   2) การค้า การลงทุน 
   3) การพัฒนาการท่องเที่ยว  

๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 

๓. พันธกิจ (Mission) 
   พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในจังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   พันธกิจที่ ๓  ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. ค่านิยม (Value)  
  “ อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกลนคร ” 
  อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร 
ทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาใน
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล าเนาอ่ืนๆ  ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานและหรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย         
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นเมืองที่   น่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็น
สกลนคร 
  ท าเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่
อาศัยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ 
มีความรักสกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการท างานด้วยหัวใจเพ่ือจังหวัด
สกลนคร จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นใน
ความถูกต้อง ดีงาม กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

๕. เป้าประสงค์รวม (Goal) 
  “ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ” 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
  ๓) จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 30๐ แปลง/ฟาร์ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์ 
สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
8. ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 1๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง

เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่ ๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
๒.๑ วิสัยทัศน์  

เทศบาลต าบลพรรณานคร  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 “บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่วัฒนธรรม น าชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน”   
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล  ๕  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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 ๒.๓ เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
  ๑) ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการประกอบอาชีพ และการเกษตรกรรม  

๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ๓) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
  ๕) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  6) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๗) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  ๘) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
  ๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพและการเกษตรกรรม  

๒) สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์  
  ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  ๕) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  6) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๗) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  ๘) บริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

๑) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและอาชีพด้านการเกษตร 
๒) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว   
๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๔) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
๕) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น 
๖) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๗) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
๘) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
๙) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ไฟฟูา ประปา สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการทั่วถึง 
๑๐) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล 
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 ๒.๖ กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
  แนวทางท่ี ๒ พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางท่ี ๓ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี ๕ จัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
  แนวทางท่ี ๖ พัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี ๑ การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
  แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางท่ี ๓ การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันควบคุมโรค  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒ การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 
แนวทางท่ี ๒ ขยายเขตไฟฟูา ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี ๑ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางท่ี ๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แนวทางท่ี ๓ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
  แนวทางท่ี ๕ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  แนวทางท่ี ๖ การจัดหาและพัฒนารายได้ 
  แนวทางท่ี ๗ ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน 
  แนวทางท่ี ๘ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนและ

หน่วยงานอื่น 
  แนวทางท่ี ๙ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถลด
รายจ่าย เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรกรรม 

๒) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓) ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพอนามัยที่
ดีได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
๔) จัดระบบการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุม 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

๖) ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๗) การบริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 
 

48 



 

๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลพรรณานคร มี
ความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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๒.๙.๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาการทอ่งเที่ยว ๓ ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การสง่เสรมิ พัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การค้า การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาการค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมแบบบูรณา
การอย่างสมดลุและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การบริหารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสงัคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การเตบิโตทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การเพิม่ประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการในภาครัฐ

และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ 
การพัฒนาภาค 
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ 
การต่างประเทศ 

ประเทศเพือ่นบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การสร้างการเจรญิเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาการค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมแบบบูรณา
การอย่างสมดลุและยัง่ยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การบริหารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาเทศบาล
ต าบลพรรณานคร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาเศรษฐกจิและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ด ี
 

แบบ ยท.๐๑ 
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๒.๙.๒ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
สนับสนุนการประกอบ

อาชีพและการ
เกษตรกรรม 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างยั่งยืน 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีได้มาตรฐานและมี

คุณภาพอย่างทั่วถึง 

ชุมชนและ
สังคมมีความ
สงบเรียบร้อย 

บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ค่าเป้าหมาย 

ประชาชนมีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและอาชีพด้าน

การเกษตร 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม        

การท่องเที่ยว   

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

การศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้

ต่อเนื่อง 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของท้องถ่ิน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการ
อุปโภคบริโภคและท า

การเกษตร 

ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย ไฟฟูา ประปา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น าชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 

แบบ ยท.๐๒ 
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กลยุทธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ 

พัฒนาการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

และสวนสาธารณะ 

พัฒนาตามแนว
พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

การสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการ และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะ
ในครัวเรือน
และชุมชน 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค         
และการเกษตร 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 

ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 

การจัดการศึกษา
และสนับสนุน

ส่งเสริมการศึกษา 

ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ส่งเสริมสุขภาพ
และการปูองกัน
ควบคุมโรค 

ขยายเขตไฟฟูา ประปา 
ระบบสาธารณูปโภค       
และสาธารณูปการ 

รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 

การปูองกัน
และบรรเทา  
สาธารณภัย 

ส่งเสริมประชาธิปไตย 
และกระบวนการ

ประชาสังคม 

พัฒนาองค์กร
และบุคลากร 

การจัดหาและ
พัฒนารายได้ 

ปลูกฝังจิตส านึก
ประชาชนในชาติให้มี

ความจงรักภักดีในสถาบัน 

การพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 

การบริหารงาน     
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าเป้าหมาย 

ประชาชนมีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและอาชีพด้าน

การเกษตร 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม        

การท่องเที่ยว   

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

การศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้

ต่อเนื่อง 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของท้องถ่ิน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการ
อุปโภคบริโภคและท า

การเกษตร 

ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย ไฟฟูา ประปา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ธรรมาภิบาล 

แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข 
สังคม

สงเคราะห์ 
เคหะและ

ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร งบกลาง 
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๒.๙.๓ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท .ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

๑) ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ สนับสนุน
การประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม 
 

๑) ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
อาชีพและการเกษตรกรรม 
 
 

๗ ๖ ๗ ๗ ๗ ๓๔ โครงการ ๑) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
๒) พัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
๓) พัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ
และอาชีพ
ทางการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง
กองช่าง
เกษตร 
พช. 
กศน. 

๒) ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

๒) สถานที่ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ได้รับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ 

๙ ๗ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๔๙ โครงการ ๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓) จัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 

โครงการ/
กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
และส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

๑) ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

๒๓ ๒๖ ๓๓ ๓๑ ๓๑ ๑๔๔ โครงการ ๑) การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
๒) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๓) การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔) ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันควบคุมโรค 
 

โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง

รพ . 
โรงเรียน 
กศน. 

พม. พช. 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การบริหารจัดการ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูอย่าง
ยั่งยืน 
 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 

๕ ๕ ๑๔ ๑๐ ๒๑ ๕๕ โครงการ ๑) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
๓) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 
 

โครงการ/กิจกรรม
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท .ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความ 
ก้าวหน้าของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑) ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง 
๒)ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐานและมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

๑) ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง 
 
๒)ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

๒๐ ๑๒ ๖๖ ๗๕ ๑๐๙ ๒๘๒ โครงการ ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 
๒) ขยายเขตไฟฟูา ประปา  
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 

โครงการเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ 

กองช่าง 
อบจ.  

จังหวัด 

ส านัก
ปลัด 

กองคลัง 
อบจ. 

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

๑) ชุมชนและสังคมมี
ความสงบเรียบร้อย 
๒) บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑) ชุมชนและสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย 
๒) บริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

๑๙ ๑๗ ๒๔ ๒๓ ๒๓ ๑๐๖ โครงการ ๑) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
๓) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔) ส่งเสริมประชาธิปไตย และ
กระบวนการประชาสังคม 
๕) พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๖) การจัดหาและพัฒนารายได้ 
๗) ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้
มีความจงรักภักดีในสถาบัน 
๘) การพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินภาครัฐ ภาคเอกชน
และหน่วยงานอื่น 
๙) การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

โครงการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย การส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และประชาสังคม 
การพัฒนาองค์กร 
การพัฒนารายได้ 
การปลูกจิตส านึก 
ปกปูองสถาบัน 
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
แม้ว่าเทศบาลต าบลพรรณานคร จะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ในตัวอ าเภอ ซึ่งได้รับการพัฒนา

มาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปัจจุบันยังคงมีปัญหาต่างๆที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ดังนี้ 
๑) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

(1) การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(2) การด าเนินการด้านกลุ่มอาชีพยังไม่เป็นรูปธรรม 
(3) ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลท านา 
(4) ประชาชนขาดเงินทุนในการลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ 

2) ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต 
(1) ประชาชนยังขาดโอกาสทางการศึกษา 
(2) การให้บริการสาธารณะยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 
(3) ประชาชนบางกลุ่มอยู่ในภาวะว่างงาน 
(4) ผู้ด้อยโอกาสในสังคมยังไม่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือเท่าท่ีควร 
(5) การบริการด้านสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ 
(6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(7) การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 

๓) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) ปริมาณและคุณภาพของถนนยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการขยายตัวของประชากร  
(2) ประชาชนในพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะที่อยู่ตามพ้ืนที่การเกษตรยังไม่มีไฟฟูาและ

น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
(3) ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอและทั่วถึง 
(4)ในหมู่บ้านที่มีแม่น้ าไหลผ่านยังไม่มีสะพานข้ามท าให้การสัญจรข้ามฝั่งเป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก 
(5) ประสบปัญหาน้ าท่วมบางพ้ืนที่ในฤดูฝนเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ าที่เพียงพอและทั่วถึง

ทุกเส้นทางภายในหมู่บ้าน 
 ๔) ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
  (๑) ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  (๒) แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
  (๓) บางครัวเรือนขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 

๕) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) ปริมาณขยะในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน 
(2) ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๕๕ 



 

๓.๒ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริการและความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลได้ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์กรเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานครในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงเทศบาล
ต าบลพรรณานครได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาถึง
ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส 
(Opportunity)          และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อใช้
เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้
ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับภารกิจ  
W1 เทศบาลมีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนา

ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
S2 บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  มีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติ งานบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนท างานร่วมกันเป็นทีม 

W2 มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 

S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ
และนโยบายที่ดี มีการมอบอ านาจ กระจาย
อ านาจและมีการบริหารจัดการที่ดี 

W3 อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนและ
บริการสาธารณะ 

S4 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การพัฒนา ประชาชนมีความพร้อมและมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่ น  มีการ
ประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ 

 

 
เมื่อพิจารณาด้านจุดแข็งพบว่ามีค่อนข้างมาก ถือเป็นข้อได้เปรียบของเทศบาลในการพัฒนาบ้านเมือง

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เช่น ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและนโยบายที่ดี มีการมอบอ านาจ 
กระจายอ านาจและมีการบริหารจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามเทศบาลมีจุดอ่อนที่ไม่ควรมองข้ามและต้องเร่งแก้ไข
ปรับปรุง คือ เทศบาลมีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ มีบุคลากรไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนและบริการสาธารณะ 
 

๕๖ 



 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 
O1 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่มีชื่อเสียงใน

เขตต าบลคือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น  
อาจาโร 

T1 กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติจากส่วนกลาง
ยังไม่ชัดเจน และเทศบาลมีหน้ าที่ และ
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตาม
ระเบียบ กฎหมายมีน้อย ท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

O2 ใกล้สถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  ใน
อ าเภอพรรณานิคม ท าให้ง่ายต่อการติดต่อ
และประสานงาน 

T2 การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของ
รั ฐ บ า ลมี จ า น ว น เ พ่ิ มม าก ขึ้ น   ค ว า ม
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาใน
พ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่
ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัด
ด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มี
จ ากดั 

O3 มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด 
สามารถรองรับการขยายตั วทางด้ าน
เศรษฐกิจ  การเดินทางคมนาคมสะดวก มี
พ้ืนที่ที่ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน และทาง
หลวงท้องถิ่น 

T3 ภาวะความไม่สงบทางการเมืองท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

O4 มีแม่น้ า อูนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน
ต าบลและมีหนองน้ าขนาดใหญ่ภายใน
หมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากล าน้ า
ในด้านการเกษตร การประมง และการปลูก
พืช  

 

O5 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดย
การสร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  
และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

O6 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การพัฒนา ประชาชนให้ความสนใจและให้
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

O7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ       
มีความสอดคล้อง 

  

๕๗ 



 

เมื่อพิจารณาด้านโอกาสและอุปสรรคพบว่าโอกาสในการพัฒนาเทศบาลมีมากกว่าอุปสรรค เทศบาลมี
โอกาสในการพัฒนา คือ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่มีชื่อเสียงในเขตต าบลคือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น   
อาจาโร ใกล้สถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  ในอ าเภอพรรณานิคม ท าให้ง่ายต่อการติดต่อและประสานงาน 
มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  การเดินทางคมนาคม
สะดวก มีพ้ืนที่ที่ตดิถนนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงท้องถิ่น มีแม่น้ าอูนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านต าบล
และมีหนองน้ าขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากล าน้ าในด้านการเกษตร การประมง 
และการปลูกพืช ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนา ประชาชนให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น แม้จะมีอุปสรรค คือ กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจน 
และเทศบาลมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตามระเบียบ กฎหมายมีน้อย ท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่ มีจ ากัด และภาวะความไม่สงบทาง
การเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

 
๓.๓ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

แม้ว่าเทศบาลต าบลพรรณานคร จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน ยังผลให้ประชาชนและ
ท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี เทศบาลจึงต้องปรับตัวให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลในการพัฒนาแต่ละ
ด้าน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 

๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลพรรณานครมีความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ     
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังคงต้องมีการ
สร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้น าและคนในชุมชน สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อย่างสมดุลโดยใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ 

๒) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
การประเมินสถานการณ์ด้านสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลกระทบ

จากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศท้ังทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาด
การคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้พบปัญหา เช่น เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสม การ
ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ ปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขยังคงพบปัญหาในหลายด้าน 
ท้องถิ่นจึงยังต้องด าเนินการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างสุขนิสัย เผยแพร่
ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพให้ประชาชนในท้องถิ่น ส่วนในด้านการศึกษา ท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอยู่ในเขตพ้ืนที่ ซึ่งยังคงมีความต้องการในการพัฒนา ยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา เช่น การพัฒนาสถานที่ สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น การส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอด

๕๘ 



 

ชีวิต เทศบาลต าบลพรรณานครมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการส่งเสริมการรวมตัว รวมกลุ่ม การ
ประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลจนถึงชุมชน รวมทั้งยังต้องมีการสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้น าและคนในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓) ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ การ

จัดการขยะในชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจึงต้องมีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ประชาชนเกิดจิตส านึกในการคัดแยกขยะ การจัดท าปุ๋ยจากการคัดแยกขยะ 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๔) ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากการประเมินพบว่า ปริมาณและคุณภาพถนนยังไม่เพียงพอ เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 

ถนนที่มีอยู่บางแห่งช ารุดเสียหาย ถนนเพ่ือการเกษตรยังไม่ได้รับการปรับปรุง บางพ้ืนที่ไม่มีท่อระบายน้ า 
ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคในชุมชนที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงความไม่เ พียงพอของ
บริการสาธารณะ เช่น น้ าประปา ไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ ในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุม หอกระจายข่าง เสียง
ตามสายยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ จากการประเมินสถานการณ์ของโครงสร้างพ้ืนฐานแสดงว่ายังมีความจ าเป็นต้อง
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานให้มีเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐาน สามารถรอบรับการเจริญเติบโตในระยะยาว 
เพ่ือส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และการ
กระจายโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ชุมชนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

๕) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ในการด าเนินงานของท้องถิ่นยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการท างานและ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย และจากนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม        
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ท้องถิ่นจึงพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเข้าใจในการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



 

3.3 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลพรรณานครนั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  
 

๓)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 
 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

 

 
 
 
 
 

๖๐ 



 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน  - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะถูกก าจัด
ให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 
 
 
 
 
 

 
 

๖๑ 



 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
  

- ประชาชนในเขต 
เทศบาล ที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ และ
ดื่มสรุา 
 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 



 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) พื้นที่บางส่วนมีดินเคม็
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็มหรือ
มีรสกร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี  

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมลูสตัว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

 
 

************************************ 
 

๖๓ 
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ส่วนที่ ๓ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน สํานักปลัด 
กองช่าง 

ทต.พรรณานคร 
สนง.เกษตรฯ 
สนง.พช. 
กศน. 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

สํานักปลัด 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สํานักปลัด 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด ทต.พรรณานคร 
สนง.เกษตรฯ 
สนง.พช. 
กศน. 
โรงเรียน 
พมจ. 
รพ. 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนการการศึกษา สํานักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สํานักปลัด 

ด้านการ
ดําเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

๓ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สํานักปลัด 
 

ทต.พรรณานคร 

รพ. 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
กองช่าง 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ทต.พรรณานคร 
อบจ.สน 
จังหวัด 
อําเภอ 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนการอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัด ทต.พรรณานคร 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักปลัด ทต.พรรณานคร 

 

ด้านการ
ดําเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 
กองช่าง 

ทต.พรรณานคร 

 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๓ ส านัก/กอง  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ รวม 5 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(  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 
 

 
 

1 
4 
 

9 
 

2 

 
 

500,000 
80,000 

 
860,000 

 
40,000 

 
 
- 
4 
 

7 
 

2 

 
 
- 

80,000 
 

410,000 
 

40,000 

 
 
- 
5 
 

11 
 

2 

 
 
- 

110,000 
 

580,000 
 

40,000 

 
 
- 
5 
 

11 
 

2 

 
 
- 

110,000 
 

580,000 
 

40,000 

 
 
- 
5 
 

11 
 

2 

 
 
- 

110,000 
 

580,000 
 

40,000 

 
 

1 
23 

 
49 

 
10 

 
 

500,000 
490,000 

 
3,010,000 

 
200,000 

รวม ๑๖ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๕๓๐,๐๐๐ ๑๗ 73๐,๐๐๐ ๑๗ 73๐,๐๐๐ ๑๗ 73๐,๐๐๐ ๘๐ 4,200,000 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ รวม 5 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(  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
 

1 
6 
7 
2 
3 
 
 

4 

 
 
 

10,000 
2,835,000 
995,000 
70,000 

230,000 
 
 

7,396,000 

 
 
 
 

8 
7 
2 
5 
 
 

4 

 
 
 
 

2,855,000 
492,000 
70,000 

340,000 
 
 

7,396,000 

 
 
 
 

11 
6 
5 
7 
 
 

4 
 

 
 
 
 

3,205,000 
455,000 
320,000 
460,000 

 
 

9,196,000 

 
 
 
 

9 
6 
5 
7 
 
 

4 

 
 
 
 

2,905,000 
455,000 
320,000 
460,000 

 
 

9,196,000 

 
 
 
 

9 
6 
5 
7 
 
 

4 

 
 
 
 

2,905,000 
455,000 
320,000 
460,000 

 
 

9,196,000 

 
 
 

1 
43 
32 
19 
29 

 
 

20 

 
 
 

10,000 
14,705,000 
2,852,000 
1,100,000 
1,950,000 

 
 

42,380,000 

รวม 23 11,536,000 26 11,153,000 ๓๓ 13,636,000 ๓๑ 13,336,000 ๓๑ 13,336,000 ๑44 62,997,000 
 

 

 

 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ รวม 5 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(  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

๓. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 

1 
4 

 
 
 
 

30,000 
521,000 

 
 
 
 

1 
4 

 
 
 
 

30,000 
520,000 

 
 
 
 

2 
12 

 
 
 
 

100,000 
3,050,000 

 
 
 
 

1 
9 

 
 
 
 

30,000 
2,830,000 

 
 
 
 

1 
20 

 
 
 
 

30,000 
2,900,000 

 
 
 
 

6 
49 

 
 
 
 

220,000 
9,821,000 

รวม 5 551,000 5 550,000 14 3,150,000 10 2,860,000 21 2,930,000 55 10,041,000 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

 
 

3 
17 

 
 

793,000 
5,459,000 

 
 

2 
10 

 
 

350,000 
2,980,000 

 
 

21 
45 

 
 

5,221,000 
14,353,400 

 
 

22 
53 

 
 

5,175,500 
22,505,000 

 
 

3๐ 
79 

 
 

7,115,500 
34,926,120 

 
 

78 
204 

 
 

18,655,000 
80,223,520 

รวม 20 6,252,000 12 3,330,000 66 19,574,400 ๗๕ 27,680,500 109 42,041,620 282 98,878,520 

 
 
 
 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ รวม 5 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(  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

๕. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
 

๙ 
๓ 
 

๖ 
 

๑ 

 
 
 

950,000 
70,000 

 
190,000 

 
500,000 

 
 
 

7 
4 
 

5 
 

1 

 
 
 

655,000 
100,000 

 
180,000 

 
500,000 

 
 
 

10 
6 
 

7 
 

1 

 
 
 

1,145,000 
270,000 

 
205,000 

 
500,000 

 
 
 

9 
6 
 

7 
 

1 

 
 
 

645,000 
270,000 

 
205,000 

 
500,000 

 
 
 

9 
6 
 

7 
 

1 

 
 
 

645,000 
270,000 

 
205,000 

 
500,000 

 
 
 

44 
25 

 
32 

 
5 

 
 
 

4,040,000 
980,000 

 
985,000 

 
2,500,000 

 
รวม 19 1,710,000 17 1,435,000 24 2,120,000 23 1,620,000 23 1,620,000 106 8,505,000 

รวมท้ังสิ้น 83 21,529,000 73 16,898,000 154 39,210,400 156 46,226,500 201 60,657,620 664 184,521,520 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ รวม 5 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(  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     
 
 

1 

 
 
 

7,000,000 

 
 
 

1 

 
 
 

4,000,000 

   
 
 

2 

 
 
 

11,000,000 

รวม     1 7,000,000 1 4,000,000   2 11,000,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     
 
 
 

2 

 
 
 
 

4,400,000 

 
 
 

3 
2 

 
 
 

6,189,000 
14,200,000 

   
 
 

3 
4 

 
 
 

6,189,000 
18,600,000 

รวม     2 4,400,000 5 20,389,000   7 24,789,000 
3.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 

     
 
 

5 

 
 
 

43,013,000 

     
 
 

5 

 
 
 

43,013,000 
รวม     5 43,013,000     5 43,013,000 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ รวม 5 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(  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

             
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

   
 

5 

 
 

32,763,000 

 
 

6 

 
 

22,727,900 

 
 

7 

 
 

10,790,000 

 
 

4 

 
 

24,725,000 

 
 

21 

 
 

91,005,900 

รวม   5 32,763,000 6 22,727,900 7 10,790,000 3 24,725,000 21 91,005,900 
๕.ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

            

รวมท้ังสิ้น   5 32,763,000 14 77,140,900 13 35,179,000 3 24,725,000 35 169,807,900 
 

 

 

 

 

แบบ ผ .01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตทาง
หลวงหมายเลข ๒๒ สาย
สกลนคร-อุดรธานี บรเิวณ
บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘ 

เพื่อปรับภูมิทัศนเ์ขตทาง
หลวงสําหรับให้ประชาชน
มีสถานท่ีประกอบอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขตทาง

หลวงหมายเลข 
๒๒ สาย
สกลนคร-

อุดรธานี บริเวณ
บ้านโคกชุมพร 

500,000 
 

    ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขตทางหลวง
หมายเลข ๒๒ 
สายสกลนคร-
อุดรธานี บริเวณ
บ้านโคกชุมพร 
๑ แห่ง  

ประชาชนมีสถานท่ี
จําหน่ายสินค้า
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๕๐๐,๐๐๐     - - - 
 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต
พื้นที ่

กลุ่มอาชีพใน
เขตพื้นท่ี 

  ๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

จํานวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
ส่งเสริม 
 

ประชาชนอยู่ดีมสีุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
 

2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ด้านคหกรรม 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้
 

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒0,000 
 

ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการทําอาหาร 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้
 

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

๔ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ด้านหัตถกรรม 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้
 

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ด้านงานช่าง 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ อาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได ้
 

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

๖ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
หลักสตูรการแปรรูปน้ํายา
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทํา
น้ํายาอเนกประสงค ์

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

๒๐,๐๐๐     ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม ๖ โครงการ - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - - 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ จัดงานประเพณีลอย
กระทง 
 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีดั้งเดิมของคน
ไทย 

ปีละ ๑ คร้ัง ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของคนไทย 

สํานักปลัด 

๒ จัดงานประเพณีลอย
กระทงและแข่งขันเรือ
ยาวเล็ก 
 
*แก้ไขจากโครงการ
ล าดับที่ ๑ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงและ
แข่งขันเรือยาวเล็กให้คง
อยู่คู่ประเพณีท้องถิ่น 
 

จัดกิจกรรม
ตามประเพณ ี
ปีละ ๑ คร้ัง 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทงและแข่งขัน
เรือยาวเล็กให้คงอยู่
คู่ประเพณีท้องถิ่น 
 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ จัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้าร่วมประเพณีแห่
เทียนพรรษาเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรม
ตามประเพณี 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและได้เข้าร่วม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษาเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา 
 

สํานักปลัด 

๔ จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์และ
ส่งเสริมคุณค่าของ
ผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบไป 

จัดงาน
ประเพณี

สงกรานต์/วัน
ผู้สูงอายุ ปีละ 

๑ คร้ัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
และส่งเสริมคุณค่า
ของผู้สูงอายุให้คง
อยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ กิจกรรมสัปดาห์วันวิ
สาขบชูาและวันสําคัญ
อื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพทุธศาสนา 
เช่น วันวสิาขบชูา      
วันอาสาฬหบูชา เปน็ต้น 
 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวัน    

วิสาขบชูาและ
วันสําคัญอืน่ๆ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

๖ ส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและร่วม  
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เชน่ 
วัฒนธรรมชนเผ่า ฯลฯ 
ให้คงอยู่คู่ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

  ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้ส่งเสริมและร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่น วัฒนธรรมชน
เผ่า ฯลฯ ให้คงอยู่คู่
ประเพณีท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๗ อุดหนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น 
 

เพื่อดําเนินการอุดหนุน
งบประมาณในการจัด
งานประเพณีท้องถิ่น 
เช่น งานประเพณีแห่
เทียนพรรษา งานบุญ
มหาชาติ ฯลฯ 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 
๑,๔,๕,๗,๑๓ 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วม
ส่งเสริมและสบืสาน
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป และ
เสริมสร้างความรัก
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

8 จัดงานวันรําลึกครบรอบ
มรณภาพหลวงปูฝุั้น   
อาจาโร 
 

เพื่อจัดงานรําลึกคุณงาม
ความดีส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมปฏิบัติ
ธรรม น้อมนําคําสอน
ของหลวงปูุฝั้น อาจาโร 
มาประยุกต์ใช ้

จัดกิจกรรม
ตามประเพณี 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้จัดงานรําลึกคุณ
งามความดี
ประชาชนร่วม
ปฏิบัติธรรมน้อมนาํ
คําสอนของ     
หลวงปูุฝัน้ อาจาโร 
มาประยุกต์ใช ้

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

9 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เพื่อส่งเสริมและร่วม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยผา่นการ
อบรมถ่ายทอดความรู้แก่
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

จัดอบรมให้
ความรู้ 

ปีละ ๑ คร้ัง 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้ส่งเสริมและร่วม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยผา่น 
การอบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

รวม ๙ โครงการ - - ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ - - - 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ จ้างเหมาจัดทาํสื่อ
สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์
สําหรับประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 

๒,๐๐๐ ฉบับ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวน
นักท่องเที่ยวที่
เพิ่มข้ึน 
 

ได้จัดทาํสื่อสิ่งพิมพ์
สําหรับ
ประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ให้รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 

สํานักปลัด 

๒ ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว (อบรม
มัคคุเทศก์น้อย) 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เด็กเยาวชนสาํหรับใช้
แนะนาํให้ความรู้
เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว 
 

จํานวน ๕๐ คน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนได้รบั
ความรู้สําหรับใช้
แนะนาํบริการ
นักท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ
ธาตุโพนทอง 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
สถานทีท่่องเที่ยวใน
ตําบล 
 

วัดพระธาตโุพน
ทอง 

 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

มีสถานทีท่่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๔ หมู่บ้านสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านที่มี
สถานทีท่่องเที่ยวเป็น
หมู่บ้านสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวประจําตําบล 
 

บ้านนาหัวช้าง 
หมู่ ๔ 

๒๐,๐๐๐ 
 

    ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สถานทีท่่องเที่ยวใน
ตําบลเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ ปรับปรุงห้องน้าํ
สาธารณะหน้า
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

เพื่อให้มีห้องน้ําสะอาดมี
มาตรฐานไวบ้ริการ
นักท่องเที่ยว 

ห้องน้ํา
สาธารณะหน้า
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อา
จาโร  

๒๕๐,๐๐๐     ปรับปรุงห้อง
น้ําหนา้
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อา
จาโร  

นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนที่มาเที่ยว
ชมเกิดความพึง
พอใจมีห้องน้ํา
สะอาดได้มาตรฐาน
ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๖ ซ่อมแซมอาคารจําหน่าย
สินค้าหนา้พิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร 

เพื่อให้ร้านจําหนา่ย
สินค้ามีความเป็น
ระเบียบและสวยงาม 

อาคารจําหนาย
สินค้าหนา้
พิพิธภัณฑ์ฯ 

2๐๐,๐๐๐ 
 

    จํานวนคร้ังที่
ดําเนินการ
ซ่อมแซม 
 

อาคารจําหน่าย
สินค้ามีความเป็น
ระเบียบสวยงาม 

กองช่าง 

รวม ๖ โครงการ - - ๔๙๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - - 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.2 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ขึน้ 

สํานักปลัด 

๒ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว ์

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพทางดา้น
ปศุสัตว ์
 

ประชาชนใน
พื้นที่  

จํานวน๖๕ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
พรรณานิคม ตาม
โครงการรวมน้ําใจตา้น
ภัยยามยาก 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอ
พรรณานิคม 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

    ผู้ประสบภัยผู้
ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐  
 

ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ อ.พรรณา
นิคมได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์มีความเป็นอยู่
และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๐,๐๐๐     - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ จัดหาอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที ่

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้เด็กเล็กได้รับแร่
ธาตุและสารอาหาร
ครบถ้วนตามวัย 

จัดหาอาหาร
เสริม(นม)ให้กับ
ศพด.ในเขต
พื้นที่ จํานวน  
๒ แห่ง 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน 
ศพด.ได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ร้อยละ 
๑๐๐ 

เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม(นม)ที่มี
สารอาหารอย่าง
เพียงพอ/ครบทุก
คน 

สํานักปลัด 

๒ จัดหาอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้นักเรียนได้รับแร่
ธาตุและสารอาหาร
ครบถ้วนตามวัย 

จัดหาอาหาร
เสริม(นม)ให้กับ
โรงเรียน(สพฐ.)
จํานวน ๓ แห่ง 

๕๘๐,๐๐๐ 
 

๕๘๐,๐๐๐ 
 

๕๘๐,๐๐๐ 
 

๕๘๐,๐๐๐ 
 

๕๘๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม

)นม(ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เด็กนักเรียนได้รับแร่
ธาตุและสารอาหาร
อย่างเพียงพอ/ครบ
ทุกคน 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ อุดหนุนอาหารกลางวนั
แก่โรงเรียน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเปน็
ค่าอาหารกลางวนัให้แก่
โรงเรียน เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุให้เด็กนักเรียน
มีอาหารกลางวันครบ    

5 หมู่  

โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล 
จํานวน ๓ 
แห่ง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันร้อย
ละ ๑๐๐ 

เด็กนักเรียนได้
บริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อ
ร่างกายถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ
ครบถ้วน 

สํานักปลัด 

๔ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม   
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ชํารุด
หรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอย 

ปรับปรุง ซ่อม 
แซม ต่อเติม 
อาคาร ศพด. 
จํานวน ๒ 
แห่ง 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

  ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ต่อเติม
อาคารศพด. 
๒ แห่ง 

อาคารเรียนมีความ
มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยและมี
พื้นที่ใช้สอยอย่าง
เหมาะสม 

สํานักปลัด
กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ สนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อดําเนินการผลักหัก
ส่งเงินลงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสําหรับใช้จ่ายในการ
สนับสนนุการบริหาร
สถานศึกษาและจัด
การศึกษา 

หักผลักส่ง
งบประมาณ
เป็นค่าใช้จา่ย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.จํานวน ๒ 
แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ศพด .มี
งบประมาณใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๖ จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทํา
กิจกรรมอันพึงประสงค์
ตามวัยเนื่องในวนัเด็ก
แห่งชาต ิ

เด็ก เยาวชนที่
เรียนอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนมีพื้นที่
แสดงออกตาม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
เต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๗ จัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา (เข้าค่ายวชิาการ/
แข่งขันทางวชิาการ) 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการเรียนรู้
และการศึกษาสาํหรับ
เด็กเยาวชนในพืน้ที่ เชน่ 
เข้าค่ายวิชาการ แข่งขัน
ทางวชิาการ เปน็ต้น 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ทางการศึกษา
สําหรับเด็ก
เยาวชนปีละ ๑ 
คร้ัง 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนในพืน้ที่
ได้รับความรู้จาก
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา 

สํานักปลัด 

๘ สนับสนนุส่งเสริม
กิจกรรมทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
ของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที ่

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ทางการศึกษา 
โรงเรียน ๓ 
แห่ง ศพด. ๒ 
แห่ง 

  ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ส่งเสริม
สนับสนนุ
กิจกรรมทาง
การศึกษา 

ทําให้การเรียนการ
สอนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
เด็กนักเรียนได้รับ
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๙ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถ่ินไทยผา่น
การเล่น 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาเพิ่มแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมพฒันาการ
เด็กอย่างรอบด้าน 

ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญาในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ แห่ง 

  ๒๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา จ านวน 
๒ แห่ง 

เด็กได้รับการเรียนรู้
และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผ่าน
การเล่นจากสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

ส านักปลัด 

รวม ๙ โครงการ - - ๒,๘๓๐,๐๐๐ ๒,๘๓๐,๐๐๐ ๓,๑๙๐,๐๐๐ ๒,๙๙๐,๐๐๐ ๒,๙๙๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชน (หนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น) 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
หลากหลายช่องทาง 
 

จัดหา
หนังสือพิมพ์ไว้
ประจําหมู่บา้น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีโอกาส
ทางเลือกได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
หลากหลายช่องทาง 

สํานักปลัด 

๒ ท้องถิ่นรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนมี
สถานทีส่ําหรบอ่าน
หนังสือ 
 

๑ แห่ง  ๑๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีสถานที่
สําหรับอ่านหนงัสือ 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

จัดอบรมให้
ความรู้ปีละ ๑ 
คร้ัง 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
 

สํานักปลัด 

รวม ๓ โครงการ - - ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
และประชาชน 
ในพื้นที ่
จํานวน ๗๐ คน  

  ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขและ
ประชาชน
ปฏิบัติงานดา้น
สาธารณสุขมูลฐาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๒ ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อสม. 

เพื่อให้ความรู้แก่ อสม.
ในการปฏิบัติงานด้าน 
สาธารณสุขในชุมชน 

อสม.จํานวน 
๑๑๗ คน 

๓๐,๐๐๐     ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อสม.ปฏิบัติงานดา้น
สาธาณสุขมูลฐาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี    
สว่างควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

เพื่อรณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบา้ในพืน้ที ่

จัดกิจกรรม
รณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบา้
ในพื้นที ่
สุนัข/แมว 
จํานวน 
๑,๓๐๐ ตัว 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ จํานวนสนุัข/
แมวที่ได้รับ
วัคซีน 

ไม่มีโรคพิษสนุัขบ้า
ในตําบล 

สํานักปลัด 

๒ รณรงค์และให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 

เพื่อรณรงค์และให้
ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้
หรือจัด
กิจกรรม
รณรงค์ให้
ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรค
เอดส์มากข้ึน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และโรค
ระบาดในพื้นที ่

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ และโรค
ระบาดในพื้นที ่

หมู่บ้านในพืน้ที่
มีเกิดโรคติดต่อ 
โรคระบาด 
 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การปูองกันและ
ควบคุมโรค 
โรคติดต่อ โรค
ระบาดในพื้นที่อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๔ ชุมชนร่วมใจป้องกันภัย
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีบทบาทต่อ
การปูองกันตนเอง
ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

พื้นที่เทศบาล
ตําบลพรรณา
นคร 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ สามารถลดความชุก
ของภาชนะทีพ่บ
ลูกน้ํายุงลายใน
หมู่บ้าน (BI<50) 
(HI<10)และความ
ชุกของภาชนะที่พบ
ลูกน้ํายุงลายให้
เหลือ=0 (CI=10) 

ได้ส่งเสริมสนับสนนุ
ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมบีทบาท
ต่อการปูองกัน
ตนเองตลอดจน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งต่อการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ โรงเรียนผู้สูงอาย ุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน
ของผู้สูงอาย ุ

จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน  

๕๒๐,๐๐๐     ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี
ทั้งร่างกายและ
จิตใจและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ใส่ใจชีวิตผู้สงูอายุ ผู้
พิการ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการมี
สุขภาพที่ดีและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๗ ตรวจคัดกรอง
สุขภาพผู้สงูอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นและเพื่อให้
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รบั
ความรู้การดูแลตนเอง 

ผู้สูงอายุในพื้นที ่  ๓๐,๐๐๐    ระดับความพงึ
พอใจร้อยละ 
๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 

สํานักปลัด 

8 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท้องก่อนวัย
อันควร 

เพื่อให้เยาวชนได้รับ
ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่
ถูกต้องและสามารถ
นําไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้

เยาวชนในพื้นที่  ๓๒,๐๐๐    เยาวชนในเขต
พื้นที่เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๗๐ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และมีทักษะในการ
ปฏิเสธต่อ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การดํารงชีวิตและ
พฤติกรรมเสี่ยงใน
เร่ืองเพศ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

9 ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี  35,000    ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการมี
สุขภาพดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ 

สํานักปลัด 

10 พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชนใน
การปฏิบัติงานดา้น
สาธารณสุขตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํริ
ด้านสาธารณสุขและ
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ดําเนินการหรือ
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
หมู่บ้าน ๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาทโดย
ให้จัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
อยา่งร้อยหมู่บ้าน
ละ ๓ โครงการ 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีสุขภาพ
และมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม ๑๐ โครงการ - - ๙๖๕,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้
ยากจน ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที ่

คนยากจน 
ยากไร้และด้อย
โอกาสในพื้นที่
ที่มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ 
 

  ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 จํานวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ก่อสร้างบ้าน 

ผู้ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ จัดหาวัสดุก่อสร้าง
สําหรับปรับปรุงและ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้
และด้อยโอกาส 

เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง
สําหรับปรับปรุงและ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้
ยากจน ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที ่

คนยากจน 
ยากไร้และด้อย
โอกาสในพื้นที่
ที่มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ้าน 

ผู้ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ พัฒนาศักยภาพสตร ี เพื่อส่งเสริมและดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 
เช่น ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและการเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
การยุติความรุนแรง ฯลฯ 

สตรี และ
ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
ตําบลพรรณา

นคร 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความ
สามัคคีเพิ่มขึ้นและ
มีความสุข 

สํานักปลัด 

๔ โรงเรียนผู้สูงอาย ุ เพื่อเสริมสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีให้แก่
ผู้สูงอายุภายในตาํบลให้
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที ่

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ผู้สูงอายไุด้ทาํ
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างความสมัคร
สมานสามัคีและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
*แก้ไขชื่อโครงการ
ล าดับที่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมและดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
สตรีและครอบครัว เช่น 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  การยุติ
ความรุนแรง ส่งเสริม
บทบาทสตรีฯลฯ 

สตรี และ
ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
ตําบลพรรณา

นคร 
จํานวน ๖๕ คน 

 

  ๒๐,๐๐๐ ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความ
สามัคคีเพิ่มขึ้นและ
มีความสุข 

สํานักปลัด 

๖ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ในการ
ดํารงชีพตามอํานาจ
หน้าที่ของ อปท. 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของของ
ประชาชน 

ประชาชนที่ได้รบั
ความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น 

สํานักปลัด 

รวม ๖ โครงการ - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อจัดแข่งขันกีฬา
ภายในชุมชนให้
ประชาชนได้เลน่กีฬา
และนนัทนาการร่วมกัน
เสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคค ี

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

ได้จัดแข่งขันกีฬา
ภายในชุมชนให้
ประชาชนได้เลน่
กีฬาและ
นันทนาการร่วมกัน
เสริมสร้างความ
สมัครสมานสามัคค ี

สํานักปลัด 

๒ แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอได้
เชื่อมสัมพันธไมตรีด้วย
การออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาร่วมกัน 

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อําเภอได้เชื่อม
สัมพันธไมตรีด้วย
การออกกําลังกาย
เล่นกีฬาร่วมกัน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อดําเนินการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์กีฬาสาํหรับ
ให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ใชส้ําหรับ
ออกกําลังกายและเล่น
กีฬา 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

มีวัสดุอุปกรณ์กีฬา
สําหรับให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้
สําหรับออกกําลัง
กายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ําเสมอ 

สํานักปลัด 

๔ เยาวชนไทยหัวใจสีขาว
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ด้วยการ
ขับร้องเพลงลูกทุ่งและ
แสดงดนตรีสากลสรา้ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปี
ละ ๑ คร้ัง 

 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

เด็กเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการ
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง
และแสดงดนตรี
สากลสรา้ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ  
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ ส่งเสริมและพฒันา
ทักษะด้านกีฬาสากล 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เด็กเยาวชนเก่ียวกับกฎ
กติกามารยาทและฝึก
ทักษะการเล่นกีฬาสากล 

จํานวน ๖๐ คน  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับกฎ
กติกามารยาทและ
ฝึกทักษะการเล่น
กีฬาสากล 
 

สํานักปลัด 

รวม ๕ โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๘๓,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ - - - 
 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กเยาวชน
ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใช้ชีวิตประจําวัน 

จัดอบรมให้
ความรู้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน      

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

๒ วัดประชารัฐสร้างสุข
สร้างสปัปายะด้วยวิถี 
๕ ส. 

เพื่อให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมทํานบุํารุง
พระพุทธศาสนาโดยนํา
หลักพัฒนาวดั ๕ ส. มา
สร้างสุขและสร้าง     
สัปปายะ 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่

ส่วนกลาง
กําหนดและ
กําหนดเอง 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ด้วย
วิธีการพัฒนา ๕ ส. 
มาสรา้งสุขและ
สร้างสัปปายะ 

สํานักปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาํบล 
พรรณานคร 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ๑๐๐
ผู้สูงอายุที่ยื่นค า
ขอรับเบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน และ
ได้รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 
 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 
 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสงัคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลตาํบล
พรรณานคร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ๑๐๐ผู้พกิาร
หรือทุพพลภาพที่
ยื่นค าขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยังชีพทุก
คน และได้รับ
ภายในวันที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสงัคมให้แก่ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู้ปุวย ผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ในเขต

เทศบาลตาํบล
พรรณานคร 

๖๖,๐๐๐ 
 

๖๖,๐๐๐ 
 

๖๖,๐๐๐ 
 

๖๖,๐๐๐ 
 

๖๖,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๑๐๐ผูต้ิด
เช้ือเอดส์ที่ยื่นค า
ขอรับเบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน และ
ได้รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักปลัด 

๔ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่  
 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.
กําหนด เพื่อดําเนินงาน
ต่างๆ  
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตําบลพรรณานคร 

๑๓๐,000 
 

๑๓๐,000 
 

๑๓๐,000 
 

๑๓๐,000 
 

๑๓๐,000 
 

สนับสนนุ
งบประมาณ
เป็นไปตามร้อย
ละที่ สปสช.
กําหนดร้อยละ 
๕๐ 

การดําเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม ๔ โครงการ - - ๗,๓๙๖,๐๐๐ ๗,๓๙๖,๐๐๐ ๙,๑๙๖,๐๐๐ ๙,๑๙๖,๐๐๐ ๙,๑๙๖,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน  : งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการสร้าง
จิตสํานึกในการจัดการ
และอนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

พื้นที่เทศบาล ๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

สํานักปลัด 

๒ จัดซื้อถังรองรับขยะ
มูลฝอย 

เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดและจัดระเบียบ
ในการเก็บ ขน และ
กําจัดขยะมูลฝอยภายใน
พื้นที่เทศบาล 

ถังรองรับขยะชนิด
พลาสติกทรงกลม
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ ลิตร ความ
สูงไม่น้อยกว่า ๘๕๐ 
มิลลิเมตร มี
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๕๕๐ 
มิลลิเมตร  
จํานวน ๑๐๐ ถัง 

  ๗๐,๐๐๐   ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การบริหารจัดการ
ขยะเป็นไปอย่างถูก
สุขลักษณะและมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านมว่งไข่ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นม่วงไข่ 
หมู่ ๑ 

    30,000 ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

๒ ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านพรรณา หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นพรรณา 
หมู่ ๒ 

   30,000  ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านวังปลาปูอม   
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นวงัปลา
ปูอม หมู่ ๓ 

    30,000 ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

๔ ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านนาหัวช้าง  
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

5 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นบะทอง 
หมู่ ๕ 

  50,000   ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๗๕๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงคลองไสไ้ก่ 
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงคลอง  
ไส้ใก่ภายในพืน้ที่
บ้านบะทองหมู่ ๕ 

   50,000  ปรับปรุงคลอง
ไส้ไก่ความยาว 
๗๕๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านโคกสุวรรณ  
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นโคก
สุวรรณ หมู่ ๖ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

8 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านเม็ก  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นเม็ก 
หมู่ ๗ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 ขุดลอกคลองไส้ไก่ 
บ้านโคกชุมพร  
หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นโคก
ชุมพร หมู่ ๘ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นหนอง
ทุ่ม หมู่ ๙ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

11 ขุดลอกคลองไส้ไก่
บ้านน้อยโนนจาํนงค์ 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นน้อย
โนนจาํนงค์  
หมู่ ๑๐ 
 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 ขุดลอกคลองไส้ไก่ 
บ้านหนองแวง  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นหนอง
แวง หมู่ ๑๑ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

13 ขุดลอกคลองไส้ไก่ 
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒  

  ๑๐๐,๐๐๐   ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔ ขุดลอกคลองไส้ไก่ 
บ้านหนองหนองอ้อ  
หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้
สําหรับทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

คลองไส้ใก่ภายใน
พื้นที่บา้นหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ 

    ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองไส้
ไก่ความยาว 
๕๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้าํใช้
สําหรับทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงชุดเคร่ืองยก
บานระบายประตู
ระบายน้ําห้วยดอนดู ่

เพื่อปรับปรุงชุดเคร่ือง
ยกบานประตูระบายน้ํา
ห้วยดอนดู่ 

ปรับปรุงชุดเคร่ือง
ยกบานระบาย
ประตูระบายน้าํ
ห้วยดอนดู่ 

 100,000    ปรับปรุงชุดเครื่อง
ยกบานระบาย
ประตูระบายน้าํ
ห้วยดอนดู ่จํานวน 
๑ ชุด 

ชุดเคร่ืองยกบาน
ระบายประตูระบาย
น้ําใช้การได้ปกต ิ

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๖ เพิ่มศักยภาพแหล่ง
น้ําตน้ทุนดว้ยระบบ
ธนาคารน้ําใต้ดนิ 
(Ground Water 
Bank) 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้าํท่วมการขาด
แคลนน้าํอุปโภคและ
บริโภคและการเกษตร
และเพื่อเป็นรากฐานใน
การส่งเสริมอาชีพตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยนื 

หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,000 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,000 
 

จํานวนหมู่บ้าน
ที่จัดทําธนาคาร
น้ําใต้ดิน
(Ground 
Water Bank)  

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้าํท่วม
และมีน้าํสําหรับ
อุปโภคและบริโภค
และการเกษตรอัน
เป็นรากฐานในการ
ส่งเสริมอาชีพตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาที่ยั่งยนื 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๗ ก่อสร้างประตูระบาย
ทดน้ํา 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างประตู
ระบายทดน้าํ 

จํานวน ๑ แห่ง 

  ๕๐๐,000 
 

  จํานวนหมู่บ้าน
ที่ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างประตู
ระบายทดน้าํ 
 

เกษตรกรมีน้ําไว้ทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

1๘ ขุดลอกหนองน้ํา
สาธารณะ ลาํน้าํ   
ลําห้วย 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ํา
ไว้ใช้ได้ในปริมาณมาก 

หนองน้ํา ลาํน้าํ 
ลําห้วยในพืน้ที ่

 ๑๐๐,000 
 

   จํานวนแหล่งน้าํ
ที่ได้ดําเนินการ
ขุดลอก 
 

สามารถเก็บกักน้ํา
ได้ในปริมาณมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๙ ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมพร้อมติดตั้ง
ประตูระบายทดน้ํา
บ้านพรรณาหมู่ ๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมพร้อม
ติดตั้งประตู
ระบายทดน้าํ 
ขนาด ๑.๘๐ x 
1.80 ม.ยาว 
๖๐๐ ม. 

๔๗๑,๐๐๐     ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมพร้อม
ติดตั้งประตู
ระบายทดน้าํ 
ขนาด ๑.๘๐ x 
1.80 ม.ยาว 
๖๐๐ ม.จํานวน 
๑ แห่ง 

เกษตรกรมีน้ําไว้ทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๐ ขุดลอกหนองเอือด
บ้านวังปลาปูอม   
หมู่ ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี

ขุดลอกหนอง
เอือด ลึก ๓ เมตร 

    ๓๐,๐๐๐ ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

2๑ ขุดลอกหนองช้าง
น้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี

หนองช้างน้อย
บ้านโคกชุมพร 
หมู่๘ 
 

    ๒๐,๐๐๐ ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

2๒ ปรับปรุงซ่อมแซม
ตลิ่งลาํน้าํอูน 

เพื่อปูองกันน้ําอูนลน้ตลิง่ จากบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ ถึง
บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ ๑๒ 

  600,000 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างคันดิน
ปูองกันน้าํอูน
ล้นตลิง่ ๑ แห่ง 

ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
พื้นที่การเกษตรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

2๓ ก่อสร้างฝายบ้านวัง
ปลาปูอม หมู่ ๓ 
(ตรงสะพานไม้) 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝาย 
จํานวน ๑ แห่ง 

    ๕๐๐,000 
 

จํานวนฝายที่
ดําเนินการ
ก่อสร้าง 
 

เกษตรกรมีน้ําไว้ทํา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

2๔ ขุดลอกลําห้วยหาง
แล้ง บ้านหนองแวง 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี
 

ขุดลอกลําห้วย
หางแล้ง 
บ้านหนองแวง 
หมู่ ๑๑  

   ๑,๕๐๐,๐๐๐  ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

2๕ ขุดลอกหนองเลิง
น้อย บ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี
 

ขุดลอกหนองเลิง
น้อย 
บ้านบะทองใหม่ 
หมู่ ๑๒ 

  ๒๐๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

2๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแวงลม 
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
๑๒ 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ปรับให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

หนองแวงลม หมู่ 
๑๒ 

   ๒๐๐,๐๐๐  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จํานวน ๑ 
แห่ง 

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจได ้

กองช่าง 

2๗ ขุดลอกห้วยตาอินทร์
บ้านน้อยโนนจาํนงค์ 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี
 

ขุดลอกห้วยตา
อินทร ์
บ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ 

  ๒๕๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

 
 

แบบ ผ.0๒ 



120 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

2๘ ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ําลาํห้วยเหมืองราช 
บ้านเม็ก หมู่ ๗ 

เพื่อชะลอการไหลของ
น้ําและเพื่อเก็บกักน้ํา
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้าํในพืน้ที่ 

    ๕๐๐,000 
 

จํานวนฝาย
ชะลอน้าํที่
ดําเนินการ
ก่อสร้าง 

มีฝายทีช่ะลอการ
ไหลของน้ําและ
สามารถเก็บกักน้ํา
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2๙ ขุดลอกหนองแวง เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี

ขุดลอกหนองแวง 
บ้านบะทอง หมู่ 
๕ เนื้อที่ ๑๔ ไร ่

  ๕๐๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

๓๐ ขุดลอกคลองน้ําสาย
หนองแวง-ลําปาหาง 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี

ขุดลอกคลองน้ํา
สายหนองแวง- 
ลําปาหางความ  
ยาว๑,๕๐๐เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3๑ อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริสมเด็จ
พระกนิษฐษธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 

เพื่อสนองแนว
พระราชดาํริและสบืสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
พระกนิษฐษธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
และเพื่อสร้างความ
เข้าใจและทําให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในประเทศไทย 

เขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลพรรณานคร 

  ๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3๒ อนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่เทศบาล   
ปุาชุมชน 

  ๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคร้ังที่
ดําเนินกิจกรรม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการฟื้นฟ ู

สํานักปลัด 

3๓ กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลง่น้าํ 
 

เพื่อกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชตา่ง ๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้าํ
และเพิ่มประสทิธิภาพ
การระบายน้ําประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมกําจัด
ผักตบชวาและ

วัชพืชในแหลง่น้าํ
ปีละ ๑ คร้ัง 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่
ดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่มีวัชพชืและ
ผักตบชวาที่เปน็
ปัญหาต่อคุณภาพ
น้ําและกีดขวางทาง
น้ําประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3๔ อบรมให้ความรู้การ
อนุรักษ์และการ
จัดการน้ําเสีย 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองการ
อนุรักษ์และการจัดการ
น้ําเสีย 

ประชาชนในพื้นที ่
จํานวน ๖๕ คน 

๒๐,000 
 

    ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการอนุรักษ์
และการจัดการน้าํ
เสีย 

สํานักปลัด 

3๕ คลองสวยน้าํใสคน
ไทยมีความสุข 

เพื่อกําจัดวัชพืชตา่งๆใน
แหล่งน้ํา 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ คร้ัง 

๑๐,๐๐๐     ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่มีวัชพชืที่เปน็
ปัญหาต่อคุณภา
ของน้ํา 

สํานักปลัด 

3๖ ซ่อมแซมฝายบ้าน 
บะทองใหม่ หมู่ ๑๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี

ฝายบา้นบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ 

    ๕๐๐,๐๐๐ ซ่อมแซมฝาย 
จํานวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมีน้าํ
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง  

รวม 36 โครงการ - - ๕๒๑,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๒,๘๓๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ - - - 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลพรรณา
นคร 

อาคารสํานักงาน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   ร้องละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจในการ
ติดต่อราชการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงห้องประชุม เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลพรรณานคร 

ห้องประชุม ๑ 
แห่ง 

   ๑,๕๐๐,๐๐๐  ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ห้องประชุมได้รับ
การปรับปรุงและมี
พื้นที่ใช้สอยมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ปรับปรุงโรงจอดรถ เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
โรงจอดรถเทศบาลตําบล
พรรณานครและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงโรงจอด
รถจํานวน ๑ หลัง 

  ๒๕๐,๐๐๐   ร้องละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจในการ
ติดต่อราชการ 

มีห้องน้ําสําหรับ
บริการประชาชน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโรง
จอดรถบรรทุกน้ํา, 
รถดับเพลิง ,รถขยะ 

ก่อสร้างโรงจอด
รถ จํานวน ๑ 
หลัง 

  ๗๐๐,๐๐๐   ร้องละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจในการ
ติดต่อราชการ 

มีโรงจอดรถไว้จอด
รถเทศบาลและซ่อม
บํารุง 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงศาลา
ประชาคมบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ ๖ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ศาลาประชาคม 

ศาลาประชาคม 
หมู่ ๖ ขนาดกว้าง 
๑๐ x ๑๐ เมตร 

    ๓๐,๐๐๐ ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
จํานวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมีพื้นที่ใช้
สอยในการทํา
กิจกรรมร่วมกันมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

6 ก่อสร้างฌาปนสถาน
(เมรุ) บ้านม่วงไข่ หมู่ 
๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีฌา
ปนสถาน(เมรุ)สาํหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างฌาปน
สถาน (เมรุ) 
ขนาดเล็ก จํานวน 
๑ หลัง 

    ๓,๐๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างฌาปน
สถาน(เมรุ) 
จํานวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมีฌาปน
สถาน(เมรุ)ไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๗ ปรับปรุงศนูย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านหนองแวง 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนบ้านหนอง
แวงมีสภาพดีขึ้นและใช้
ประโยชนไ์ด้มากข้ึน 

ปรับปรุงต่อเติม
ขนาดกว้าง ๑๐ 
เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ปรับปรุงศนูย์
เรียนรู้ จํานวน 
๑ แห่ง 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านหนองแวงมี
สภาพดีขึ้นและใช้
ประโยชนไ์ด้มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๘ ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านน้อยโนนจาํนงค์
หมู่ ๑๐ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ศาลาอเนกประสงค ์

ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 
๑๐ 

    ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงต่อเติม
ศาลา
อเนกประสงค์ 
จํานวน ๑ หลัง 

ประชาชนมีพื้นที่ใช้
สอยในการทํา
กิจกรรมร่วมกันมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

๙ ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
๑๒ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ศาลาอเนกประสงค ์

ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 
๑๒ 

  ๑๐๐,๐๐๐   ปรับปรุงต่อเติม
ศาลา
อเนกประสงค์ 
จํานวน ๑ หลัง 

ประชาชนมีพื้นที่ใช้
สอยในการทํา
กิจกรรมร่วมกันมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๐ ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค ์

เพื่อใช้เป็นสถานที่
จัดการประชุมการ
ฝึกอบรมการจัดโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล 

กว้าง ๑๒ เมตร ยาว 
๑๘ เมตร หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยวก่า ๒๖๔ 
ตารางเมตรตามแบบ 
ทต.พรรณานคร 
เลขท่ี ๐๑-๒๕๖๑ 

๔๔๓,๐๐๐     ปรับปรุงต่อเติม
อาคารขนาด
กว้าง ๑๒ เมตร 
ยาว ๑๘ เมตร
จ านวน ๑ หลัง 

เทศบาลมสีถานท่ี
ส าหรับจัดการประชุม 
ฝึกอบรม จดัโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๑๑ ค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สอบเขต รังวัดที่ดิน
สาธารณะที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาล 
 

รังวัดที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน์ที่อยู่ใน
เขตความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐ ที่ดินสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
ที่ได้รับการสอบ
เขตและรังวัด 

ที่ดินสาธารณะมี
แนวเขตที่ชัดเจน
และปูองกันการบุก
รุกที่ดินสาธาณะ
ของเทศบาล 

กองช่าง 

รวม ๑๑ โครงการ - - ๔๙๓,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๕๘๐,๐๐๐ - - - 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ขยายบริการไฟฟาู
โดยผลิต
กระแสไฟฟูาดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อขยายบริการไฟฟูา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แก่ประชาชนทีย่ังไม่มี
ไฟฟูาใช ้
 

ครัวเรือนนอกเขต
บริการของการ

ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
ฯ 

  ๓๐๐,๐๐๐  
 

  ประชาชนนอก
พื้นที่ขยายเขต
ไฟฟูามไีฟฟูาใช ้

ประชาชนนอกพื้นที่
ขยายเขตไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคมีไฟฟูาใช้ใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๒ ค่าวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุสําหรับซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟูา
และวิทยุสาํหรับ
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 
 

ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ ๑-๑๓ 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐ ไฟฟูาสาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

การบริการด้าน
สาธารณะมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านมว่งไข่ หมู่ ๑ 
(จากบา้นนายชัย
ชาญ วฒุิสาร-บ้าน
นายสุรโิย สุวรรณ
รงค)์ 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึง 
 

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
และสายพาดดบั  
ความยาว ๑๐๐ 
เมตร 

    ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๑๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ช่วงเวลากลางคนื 

กองช่าง 

4 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านมว่งไข่ หมู่ ๑ 
(จากบา้นนางบุญมา 
อัคพิน-บ้าน  
อ.ชาณุพงษ์  สโุข) 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึง 
 

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
และสายพาดดบั  
ความยาว ๗๐ 
เมตร 

    ๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๗๐ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ช่วงเวลากลางคนื 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๕ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านมว่งไข่ หมู่ ๑ 
(จากวัดปาุภูไท
สามัคค-ีคลอง
ชลประทานบา้นไฮ่ 
ต.ไร่) 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึง 
 

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงสูง  
ความยาว ๕๕๐ 
เมตรและแรงต่ํา
ความยาว ๒,๔๐๐ 
เมตร 

    ๙๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสงู
ความยาว ๕๕๐ 
เมตร  
ไฟฟูาแรงต่าํ 
ความยาว 
๒,๔๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ช่วงเวลากลางคนื 

กองช่าง 

6 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน
พรรณา หมู่ ๒ (ถนน
สายข้าง ทต.พรรณา
นคร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว
๗๕๐ เมตร 

    ๓๗๕,๐๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๗๕๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๗ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านพรรณา   หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาความ
ยาว ๖๗๐ เมตร 

   ๑๖๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๖๗๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

๘ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านวังปลาปูอม หมู่ 
๓ (จากศาลา
อเนกประสงค-์
สะพาน คสล.) 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึง 
 

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูา  
ความยาว ๑๖๕ 
เมตร 

   ๔๕,๐๐๐  
 
 
 

ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๑๖๕ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ช่วงเวลากลางคนื 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๙ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
บ้านวังปลาปูอม   
หมู่ ๓ (จากบ้านนาย
จันทร์ทอง วิดีสา-
บ้านนายสมเกียรติ 
บุตรโคตร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ
ส่องสว่างความ
ยาว ๑๕๐ เมตร 

   ๔๕,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะส่อง
สว่าง ความยาว 
๑๕๐ เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

๑๐ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านวัง
ปลาปูอม หมู่ ๓ 
(จากบา้นนางมยุรีย์ 
พลากุล-บ้านนาง
ยุพิน สร้อยทา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๑๕๐ เมตร  

  ๗๕,๐๐๐   ขยายเขต
ประปา 
ความยาว ๑๕๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๑ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านวัง
ปลาปูอม หมู่ ๓ 
(จากบา้นนายสกล 
วังทะพนั-บ้านนาย
สมเกียรติ บุตรโคตร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๒๗๐ เมตร 

    ๑๓๕,๐๐๐ ขยายเขต
ประปาความ
ยาว ๒๗๐ เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านวัง
ปลาปูอม หมู่ ๓ 
(จากบา้นนายกัณหา 
ขันพัฒน-์บ้าน น.ส.
คํานวณ มิ่งคาํ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๑๗๕ เมตร 

    ๘๗,๕๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๑๗๕ เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



135 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๓ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านวัง
ปลาปูอม หมู่ ๓ 
(จากบา้นนายสุริยา 
น้อยไกรจักร-ศาลา
อเนกประสงค์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๑๓๕ เมตร 

    ๖๗,๕๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๑๓๕ เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  
บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔ 
(หอพักเจริญสุข-ร้าน
กระแตส้มตํา) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ
ส่องสว่าง 

   ๕๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะส่อง
สว่าง  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๕ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔ 
(จากบา้นนางขนัทอง 
ไชยหาวงค์-บ้านนาง
อู่ทอง แก้วก่า) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพาด
ดับ ความยาว ๗๐ 
เมตร 

    ๗๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
สายพาดดับ 
ความยาว ๗๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

16 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔ 
(จากบา้นนางปานใจ 
พุทธมาตย-์บ้านนาย
นาวา กางทอง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพาด
ดับความยาว ๗๐ 
เมตร 

    ๗๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
สายพาดดับ 
ความยาว ๗๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๗ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (จากบ้าน
นางละมัย น่าชม-
ร้านกระแตส้มตาํ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๑๖๐ เมตร 

   ๘๐๐,๐๐๐  ขยายเขต
ประปาความ
ยาว๑๖๐เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 อุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงระบบ
จําหน่ายไฟฟาู
สํานักงานเทศบาล
ตําบลพรรณานคร  

เพื่อปรับปรุงระบบ
จําหน่ายไฟฟาู
สํานักงานเทศบาล
ตําบลพรรณานคร 

อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการปรับปรุง
ระบบจําหนา่ย
ไฟฟูาสํานักงาน 

    400,000 ปรับปรุงระบบ
จําหน่ายไฟฟาู
สํานักงาน 
 

สํานักงานเทศบาลมี
ระบบไฟฟูาที่มี
ประสิทธิภาพ
สําหรับบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



138 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๙ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพาด
ดับความยาว 
๔๐๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
สายพาดดับ 
ความยาว ๔๐๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

๒๐ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 
(จากบา้นนายลม 
ทิพม่อม-บ้านนางพัช
ริน โสรินทร์) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๑๐๐ 
เมตร 

  ๓๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ความ
ยาว ๑๐๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๑ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 
(จากบา้นนางแสง
จันทร์ เจริญสวัสดิ-์
เขตปุาช้าวัดปาุอุดม   
สมพร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๑๕๐ 
เมตร 

    40,000 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ความ
ยาว ๑๕๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

๒๒ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 
(ข้างบา้นนายแตง
อ่อน ตุนิน-บ้านนาย
เกียรติกุล แก้วก่า) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๑๑๐ 
เมตร 

    ๓๕,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ความ
ยาว ๑๑๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๓ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทอง หมู่ ๕ 
(จากข้างบ้านนาง
พาณิช สมพมิตร-
บ้านนายสํารอง 
สมพมิตร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๒๐
เมตร 

    ๑๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ความ
ยาว ๒๐เมตร 
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

24 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านโคกสุวรรณ   
หมู่ ๖ (จากบ้านนาย
ศักดิ์ ไชยชมภ-ูบ้าน
นางกัลยา บุปผาวาส) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
ความยาว ๑๕๐ 
เมตร 

   ๓๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา  
ความยาว ๑๕๐ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๕ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านเม็ก หมู่ ๗       
(จากบา้นปภาว      
รินทร-์วัดโพธิช์ัย) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ความ
ยาว ๘๐ เมตร 

   ๒๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๘๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

26 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านเม็ก หมู่ ๗       
(จากบา้นนายปรีชา-
บ้านนายพงษ์ศักดิ์) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ความ
ยาว ๗๐ เมตร 

   ๒๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา 
ความยาว ๗๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๗ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านเม็ก หมู่ ๗       
(จากโค้งบ้านหนอง
โดก-รั้ววัดปุากลาง
โนนภู่) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๗๐๐ 
เมตร 

    ๕๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา 
ความยาว ๗๐๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

28 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านโคกชุมพร หมู่๘       
(จากบา้นนางศุภ
รักษ์ สมแสน-บ้าน
นางปิ่นทอง แสน
อุบล) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ความ
ยาว ๖๐เมตร 

   ๓๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา 
ความยาว ๖๐
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๙ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘      
(จากหน้าทีท่ําการ
ไฟฟูาฯ-บ้านนาย
วิลัยศักดิ์ ขันละ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๖๗๐ เมตร 

    ๓๓๕,๐๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๖๗๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จาก
บ้านนางฉวีวรรณ 
แจ่มบาน-บ้านนาง
ขันทอง กิจสอ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๖๐ เมตร 

    ๓๐,๐๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๖๐ เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

31 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (ข้าง
ศาลาอเนกประสงค-์
บ้านนางสุขดี วรรณ
วาส) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๑๖๐ เมตร 

    80,000 ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๑๖๐ 
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

32 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ ๙ (จากบ้าน
นายบุญส่ง โพธิ์ชาลี-
บ้านนางมี ตุ้ยด้วง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๑๗๕ เมตร 

    ๘๗,๕๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๑๗๕ 
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

33 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ ๙ (จากบ้าน
นางเพ็ญประภา อุด
ตา-บ้านนางกรรณิกา 
เพื่อนใบลี) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๙๖ เมตร 

    ๔๘,๐๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๙๖เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๓๔ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
(จากบา้นนายรัชฎา 
โพธิ์โคตร-บ้านนาง
กรรณิกา เพื่อนใบลี) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูา
สาธารณะ ความ
ยาว ๑๐๐ เมตร 

    ๓๕,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
ความยาว ๑๐๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

35 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านน้อยโนนจาํนงค์ 
หมู่ ๑๐ (จากหัว
สะพานหอถลา-ที่นา
คุณอัญชนา) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
และสายพาดบั 
ความยาว ๒๑๕ 
เมตร 

  ๖๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๒๑๕ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

36 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านน้อยโนนจาํนงค์ 
หมู่ ๑๐ (ถนนสาย
ทางเข้าบา้นนาย
โกศิล บรรไพ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
และสายพาดบั 
ความยาว ๕๐ 
เมตร 

  ๑๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๕๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

37 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้านน้อย
โนนจาํนงค์ หมู่ ๑๐ 
(จากหัวสะพาน   
หอถลา-ที่นาคุณ
อัญชนา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว 
๒๑๕ เมตร 

   107,500  ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๒๑๕เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

38 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านหนองแวง
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นางฉวีวรรณ จอมสี
วัน-บ้านนายธง  
จอมสีวัน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๑๒๐ เมตร 

   ๖๐,๐๐๐  ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว  ๑๒๐   
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

39 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านหนองแวง
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นางอุดร นาํสุย-บ้าน
นายอภิสิทธิ์ จอมสี
วัน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๖๕ เมตร 

   ๓๓,๐๐๐  ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๖๕    
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

40 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านหนองแวง
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นางสุริยันต์ นําสยุ-
บ้านนายบรรพต 
ศูนย์จันทร์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๔๔๐ เมตร 

   220,000  ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว 440 
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

41 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านหนองแวง
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นางใจ หลวงปราบ-
ที่นานายจาํเริญ
เกษมสานต์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๖๒๐ เมตร 

   ๓๑๐,๐๐๐  ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว ๖๒๐  
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

42 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหนองแวง     
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นางใจ หลวงปราบ-
ที่นานายจาํเริญ
เกษมสานต์) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๑๗๕ 
เมตร 

   ๔๕,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๑๗๕ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

43 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหนองแวง     
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นายประครอง      
ไกยะ-บ้านนายธีระ
ศักดิ์ สุทธิโคตร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๑๙๐ 
เมตร 

    ๕๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว  
๑๙๐ เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

44 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหนองแวง     
หมู่ ๑๑ (จากบ้าน
นางอุดร นาํสุย-บ้าน
นายอภิสิทธิ์ จอมสี
วัน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ความยาว ๖๕ 
เมตร 

    ๒๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว  ๖๕
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

45 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
แรงสูงบ้านหนองแวง     
หมู่ ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงสูง
ความยาว ๑๗๕ 
เมตร 

  ๕๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว  
๑๗๕ เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

46 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหนองแวง หมู่ 
๑๑ (จากบ้านนายกวี 
ต้นเชื้อ-บ้านนาย
ไพจิตร จอมสีวัน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพา
ดับความยาว 
๑,๕๐๐ เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว  
๑,๕๐๐เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

47 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทองใหม่  
หมู่ ๑๒ (จากบ้าน
นายพิมพล ทองนิ
วัน-บ้านนายบรรจง 
ทองนิวัน)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
ความยาว ๑๐๐ 
เมตร 

  ๓๐,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว  
๑๐๐ เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

48 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทองใหม่     
หมู่ ๑๒ (จากทาง
แยกนาตากาง-ที่นา
นายทองมี พรหม
โคตร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงสูง
ความยาว ๑,๐๐๐ 
เมตรและแรงต่ํา
ความยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

   ๗๕๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

๔9 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทองใหม่     
หมู่ ๑๒ (จากบ้านาง
อุดร สุวรรณรงค์-
บ้านนางละเอียด 
ไชยปัญหา) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
ความยาว ๑๖๐ 
เมตร 

    ๔๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๑๖๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

50 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทองใหม่     
หมู่ ๑๒ (จากบ้าน
นายสินไชย ไชยหา
วงค์-บ้าน น.ส.ชญา 
นันท์ ชินน้ําพอง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพาด
ดับ  ความยาว  
๘๕ เมตร 

  ๒๕,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๘๕ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

51 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทองใหม่     
หมู่ ๑๒ (จากบ้าน
นายสมเกียรติ สุระมา
โจ-บ้านนางสุภาพร 
ดวงสุภา) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพาด
ดับ ความยาว  
๕๘๐ เมตร 

   ๑๕๐,๐๐๐  ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๕๘๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

52 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบะทองใหม่     
หมู่ ๑๒ (จากข้างบ้าน
นางทะกลิ่น ไชย
ปัญหา-บ้านนายทองมี 
โคตะสิงห์) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสายพาด
ดับ   ความยาว 
๓๔๐ เมตร 

    ๙๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๓๔๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

53 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จาก
บ้านนางละเอียด ไชย
ปัญหา-บ้าน 
น.ส.ชญานันท์ ชินน้ํา
พอง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๑,๙๐๐ เมตร 

  950,000   ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว  ๑,๙๐๐   
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



156 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

54 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒     
(จากบ้านนางละมยั 
ทิพม่อม-บ้านนาง
ประนอม ชมชื่น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๕๐๐ เมตร 

   250,000  ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว  ๕๐๐   
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

55 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒     
(จากบ้านนายชลอ พร
สวัสดิ-์บ้านนายเมคิน 
สุวรรณรงค์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๑๖๐ เมตร 

    ๘๐,๐๐๐ ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว  ๑๖๐   
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

56 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓   (จากหน้า
บ้านนางสมปอง ทอง
บุตร-บ้าน ด.ต.สมัฤทธ์ิ 
สมอหอม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๓๕๐ เมตร 

  175,000   ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว  ๓๕๐   
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

57 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้านหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓   (จากหน้า
บ้าน น.ส.ยุภักดิ์ ทอง
พิทักษ์-ร้านเอี่ยมวัสดุ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตประปาภายใน
หมู่บ้าน ความยาว  
๕๐๐ เมตร 

  ๒๕๐,000   ขยายเขต
ประปา ความ
ยาว  ๕๐๐   
เมตร 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

58 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหนองอ้อ      
หมู่ ๑๓ (จากบ้าน
นางนงค์ลักษณ์    
ยะวา-บ้านนาย
สมศักดิ์ ผาอินทร์) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
ความยาว ๕๐๐ 
เมตร 

  ๑๘๒,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๕๐๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

กองช่าง 

59 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหนองอ้อ      
หมู่ ๑๓ (จากถนน
หน้าบา้นนายวิจนิ 
อึ้งพินิจ-หนองทุ่ม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟาู
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้   

อุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาคในการ
ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ํา
ความยาว ๒๐๐ 
เมตร 

  ๘๔,๐๐๐   ขยายเขตไฟฟูา
ความยาว ๒๐๐ 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟาู
ส่องสว่างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

รวม ๕๙ โครงการ - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓,๑๒๑,๐๐๐ ๓,๔๒๕,๕๐๐ ๓,๕๓๕,๕๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม สําหรับ
บํารุง รักษาซ่อมแซม
ถนน สะพาน เสริม
ผิวถนน  

เพื่อบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนน สะพาน 
ทางเดิน ทางเทา้ให้
สามารถใช้การได้ปกต ิ

จ้างเหมา
ดําเนินการ
ซ่อมแซมถนน 
สะพานหมู่บ้านใน
พื้นที่ให้ใช้การได้
ปกติ หมู่ที่ ๑–๑๓ 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐ ถนน สะพาน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ถนน สะพานได้รับ
การบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้ใช้การ
ได้ปกติ ประชาชน
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

2 จัดหาวัสดุก่อสร้าง  
สําหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน  

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้าง
สําหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน สะพาน
ให้ใช้การได้ปกต ิ

วัสดุก่อสร้าง
สําหรับซ่อมแซม
ถนน สะพาน
หมู่บ้านในพืน้ที่ 
เช่น อิฐ หิน กรวด
ปูนซีเมนต์ ทราย  
ลูกรัง ยางมะตอย 
ฯลฯ หมู่ที่ ๑–๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน สะพาน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ถนน สะพานได้รับมี
วัสดุก่อสร้างสาํหรับ
ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน สะพานให้ใช้
การได้ปกติ
ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง  

เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น คา่
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา ค่าปรับปรุงถนน 
สะพาน ฯลฯที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
เทศบาล 

ดําเนินการ
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 

 ๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐ บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้าง
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการปรบัปรุง
และบาํรุงรักษา การ
บริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (จากซอยข้างจาก
บ้านนายชนิ ชาติชาํนิ 
ถึงห้วยทราย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๗๖ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
พร้อมท่อระบาย
น้ําใต้ผิวจราจร
ขนาด ๐.๖๐ 
เมตรความยาว 
๗๙ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐     ถนน คสล.
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง สายบ้านหนองแวง-
หนองทุ่ม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๐๘๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๓๖๗,๐๐๐     ถนนลูกรัง
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

6 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองอ้อ 
สายแยก ทล.๒๐๙๔-
หนองอ้อ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๗๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๔๒๐,๐๐๐     ถนนลูกรัง
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๘๔ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๔๓๐,๐๐๐     ถนน คสล.
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๑๕ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร
ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ๐.๕๐ 
เมตร 

๒๗๒,๐๐๐     ถนน คสล.
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างทางเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข ๒๒ 
พร้อมถมดินปรับพื้นที่
ตลาดประชารัฐตําบล
พรรณา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกในการเดินทาง
มาจําหนา่ยสนิค้า
บริเวณตลาดประชารัฐ 

ก่อสร้างทาง
เชื่อมทางหลวง
หมายเลข ๒๒ 
พร้อมถมดิน
ปรับพื้นที ่

๕๐๐,๐๐๐     ก่อสร้างทาง
เชื่อมทาง
หลวง
หมายเลข 
๒๒ พร้อมถม
ดินปรับพืน้ที่ 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการ
เดินทางมาจําหนา่ย
สินค้า 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

10 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบลําน้ําอนู สายบา้น
วังปลาปูอม-บ้านหนอง
เดิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

๑๐๓,๐๐๐     ปรับปรุงถนน
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบลําน้ําอนู สายบา้น
นาหัวชา้ง-บ้านบะทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

๙๘,๐๐๐     ปรับปรุงถนน
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 
 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



165 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

12 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 
๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๑๖๐
เมตรผิวจราจร
ลูกรังหนา 
๐.๑๕ เมตร 

๓๘๒,๐๐๐     ก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง จํานวน    
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างเข่ือนดินกันตลิ่ง
พร้อมผิวจราจรลูกรัง
บ้านวังปลาปูอม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๔๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  คันดินถม
สูงเฉลี่ย ๑.๒๕ 
เมตร 

๔๒๐,๐๐๐     ก่อสร้างเข่ือน
ดินกันตลิง่
พร้อมผิว
จราจรลูกรัง 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



166 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

14 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ํา คสล.บ้านโคก
สุวรรณ หมู่ ๖ 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากการเกิด
น้ําท่วมขังในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด
ท่อ คสล. ศก.
๐.๖๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก 
คสล.ความยาว 
๒๗๕ เมตร 

๕๗๘,๐๐๐     วางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
คสล.ความ
ยาว ๒๗๕ 
เมตร 

ไม่เกิดน้ําท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยู บา้นน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากการเกิด
น้ําท่วมขังในฤดูฝน 

ขนาดกว้าง 
๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๒๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐     รางระบายน้ า
รูปตัวยูความ
ยาว ๗๕ 
เมตร 

ไม่เกิดน้ําท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

16 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.รูปตัวยู บา้นบะ
ทอง หมู่ ๕ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดฝูน 

กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๗๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐เมตรหนา 
๐.๑๒๕ เมตร 

๔๔๓,๐๐๐     รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๗๕ เมตร 

ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.รูปตัวยู บา้นน้อย
โนนจาํนงค์ หมู่ ๑๐ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดฝูน 

กว้าง ๐.๕๐เมตร 
ยาว ๗๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๒ เมตร
พร้อมวางท่อระบาย
น้ าขนาด๐.๔๐เมตร
จ านวน ๑๕ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐     รางระบายน้าํ
ความยาว 
๗๐ เมตร 

ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ สายจาก
บ้านนายสุรศักดิ์ ศรี
พรหม-บ้านนางสุขดี 
วรรณวาส 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๙๗ เมตร
หนา ๐.๑๕ 
เมตรไม่มีไหล่
ทาง 

 ๑๕๕,๐๐๐    ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ สายหน้า
บ้านนางพัชรี คําพุก-
แยกถนนสายบ้านหนอง
แวง-บ้านต้นผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๓๐ เมตร 

 ๑๕๑,๐๐๐    ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



169 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

20 ก่อสร้างต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ ๑๑ 
สายหนา้บา้นนายธง 
จอมสีวัน-แยกหนองแวง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร
หนา ๐.๑๕ 
เมตรไม่มีไหล่
ทาง 

 ๗๔,๐๐๐    ก่อสร้างต่อ
เติมถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.รูปตัวยู บา้นมว่งไข่ 
หมู่ ๑ สายหน้าบ้านนาย
ประทิน นามธิราช-บ้าน
นางพิณศรี เปียหมั้น 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดฝูน 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร
ยาว ๙๐ เมตรลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร
พร้อมวางท่อระบาย
น้ าขนาด ๐.๔๐
เมตรจ านวน ๔ 
เมตร 

๒๗๖,๐๐๐     รางระบายน้าํ
ความยาว 
๙๐ ม. 

ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

22 เสรมิผิวจราจรลงลูกรัง
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ 
สายสะพานบ้านนาหัว
ช้าง-ฝายน้ําล้นบ้านบะ
ทองใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร 

 ๕๐๐,๐๐๐    เสริมผิว
จราจรลง
ลูกรังถนน
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (สายข้างบ้านนาย
ผ่อง ศรีประภา-ข้างบ้าน
นางคาํแปลง แสนชัย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๒.๕ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

  ๒๔๓,๗๕๐   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑  
(สายหลังวัดโพธิช์ัย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๘๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

  ๗๒๘,๐๐๐   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (สายข้างกําแพง
วัดโพธิ์ชัยทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

   312,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๒๖ ถนนลูกรังเลียบทาง
หลวง บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(จากบา้นนายธีวฒัน-์ลํา
ห้วยทราย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๙๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    22,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒๗ ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ทางหลวง (จากทาง
หลวง-สะพานหลังบ้าน
นายชิน ชาตชิํานิ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๓๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๗๖,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (จากห้วยทราย-
ห้วยเหมือง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๑๑๒,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (จากที่ดินนาย
รอน-ที่นานายยงยุทธ์ 
คําโพธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๓๕,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

30 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (จากที่นานายคาํ
ใบ สุวรรณรงค์-ที่นา
นายวฒันา สุวรรณรงค์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๙๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (จากที่นานางนิ
เวช เพชรพรรณ-ที่นา
นางสวนไล อ่อนทา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๗๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านม่วงไข่ 
หมู่ ๑ (จากท่ีนานายพรร
จา เหลาแตว-ที่นานาย
พงษ์สวัสดิ์ เพชรพรรณ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๗๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

33 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ม่วงไข่ หมู่ ๑ (จาก
สะพานเข้าบา้นม่วงไข่
ริมห้วยทราย-บ้านขมิ้น 
ต.วังยาง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๒๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๓๔ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ม่วงไข่ หมู่ ๑ (จากข้าง
วัดโพธิ์ชัย-ลําห้วยทราย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

    ๑๑,๐๐๐ ปรับปรุงถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

35 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(สายหนา้บา้นนางเพ็ญ
ศรี ลาคํา-บ้านนางแสง
จันทร์) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๓๐๐ เมตร 

   ๑,๒๐๐,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 
๓๐๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(จากบา้น อ.ชัยรัตน์ ศรี
พรหมทัต-บ้าน อ.ชาณุ
พงษ์ สุโข) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๙๐ เมตร 

   ๗๘๐,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๙๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

37 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(จากถนนหลัก-ประตู
หน้าวัดโพธิช์ัย) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๒๑๐ เมตร 

    860,000 รางระบายน้าํ
ความยาว 
๒๑๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(จากศูนย์สาธิต-หน้า
บ้านคุณสมนึก นาคบตุร
ศรี) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๒๓๐ เมตร 

    940,000 รางระบายน้าํ
ความยาว 
๒๓๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

39 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(จากบา้นนางบุญมา 
อัคพิน-หน้าบา้น อ.ชาณุ
พงษ์ สุโข) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๕๐ เมตร 

    ๖๒0,000 รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๕๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(ถนนสายบา้นนายชนิ 
ชาตชิํานิ ฝั่งซา้ย) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๙๐ เมตร 

    ๗๘0,000 รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๙๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

41 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ 
(ถนนสายบา้นนายชนิ 
ชาตชิํานิ ฝั่งขวา) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๙๐ เมตร 

    ๗๘0,000 รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๙๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านพรรณา 
หมู่ ๒ สายข้าง ทต.
พรรณานคร 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร 

   ๓๐๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ (สายบา้น
นายกัณหา ขันพฒัน-์
ถนนตรงข้างวดัสุทธิ
มงคล) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

  ๘๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ (สายหน้า
บ้านนายสมพร ไชย
ชมภู-ริมน้ําอูน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

   ๔๐๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

45 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านวังปลา
ปูอมหมู่๓ (จากสะพาน-
หนองหัวควาย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

  ๕๐,๐๐๐   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ (จากริมอูน-
หนองหัวควาย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๒๐ เมตร 

  ๕๐,๐๐๐   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ (จากลําห้วย
สายหนองเบน็-ที่นานาย
ประสพชัย เขตนอก) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

  ๑๒๐,๐๐๐   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

48 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านวังปลา
ปูอมหมู่๓ (จากวัดสุทธิ
มงคล-ทางเชื่อมระหว่าง 
หมู่ ๓ หมู่ ๘ บริเวณที่
นานางนุชรินทร์ ศรี
พรหม) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๙๐ เมตร 

   ๗๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านวังปลา
ปูอมหมู่๓ (จากสะพาน
ไม้-ที่นานายอดิศักดิ์ 
คัมภีร์ท้าว) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

    ๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

50 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านวังปลาปูอม   
หมู่ ๓ (ถนนหน้า
โรงเรียน-ศาลา
อเนกประสงค์ ฝั่งซา้ย) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๘๘๐  ม. 

    ๓,๖๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๘๘๐ ม. 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านวังปลาปูอม   
หมู่ ๓ (ถนนหน้า
โรงเรียน-ศาลา
อเนกประสงค์ ฝั่งขวา) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๘๘๐   ม. 

    ๓,๖๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๘๘๐ ม. 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

52 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔ 
(สายหนา้บา้นนายพร
ทิพย์ มาลนุ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๓ 
เมตร 

 400,000 320,000   ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (สายข้าง
บ้านนายประกิต สีหา
คม-สี่แยกบ้านนายพร
ทิพย์ มาลนุ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร 

  300,000 300,000 450,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (สายหลัง
โรงเรียน-ถนนไปสะพาน 
คสล.) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๒๙๐ 
เมตร 

   570,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (สายหนา้
บ้านนางยุพิน แสนศรี-
บ้านนางจุติมา ศรี
ประภา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร 

   160,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

56 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ ๔ (สายบา้นนาย
ประจบ โคตรศรี-ข้าง
บ้านนางนิภา สีหาคม) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร 

   68,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (สายข้าง
บ้านนางละมา้ย อัคพิน-
บ้านนายวีระศักดิ์ นาม
จันโท) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร 

    ๙๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

58 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (สายบา้น
นางปานใจ พุทธมาตย์-
บ้านนายนาวา กางทอง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร 

   10,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ ๔  
(สายข้างโรงเรียน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

   35,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ ๔ (สายบา้นนาง
สมใจ วงค์ย้อย-บ้านนาย
พิสัน อัคพิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๔๕๐ 
เมตร 

    76,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

61 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ ๔ (สายข้างบ้านนาง
เตียงแก้ว ประทุม-บ้าน
นายหนูขํา ต้นสารี) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร 

    26,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ ๔ (สายหลังบา้น อ.
จุติมา ศรีประภา-บ้าน
นางเจริญกุล สาพาดี) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร 

    10,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

63 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔ (จากบ้าน
นายชัยวัฒน์ สุขศร-ี
สะพานข้ามลาํน้าํอูน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร 

   450,000  ซ่อมแซม
ถนน ลูกรัง
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านนาหัวชา้ง หมู่ ๔ 
(จากร้านกระแตส้มตํา-
บ้านนางละมยั นา่ชม) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๖๐ เมตร 

   650,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๖๐  เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านนาหัวชา้ง หมู่ ๔ 
(ถนนหนา้ ศพด.-หนอง
กระเบา) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๗๕๐ เมตร 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐  รางระบายน้าํ
ความยาว 
๗๕๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

66 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านนาหัวชา้ง หมู่ ๔ 
(ถนนข้าง ศพด.-บ้าน
นางพสิมัย สอนสมนึก) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๕๐๐ เมตร 

    2,040,000 รางระบายน้าํ
ความยาว  
๕๐๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

67 วางท่อระบายน้าํ บา้น
นาหัวชา้ง หมู่ ๔ (จากที่
นานางนิภา สีหาคม-ที่
นางนางกิ่งกมล ชาตะ
รักษ์) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๘๐ เมตร 

   120,000  รางระบายน้าํ
ความยาว  
๑๘๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (สายทางเข้าวัด
ปุาอุดมสมพร-คลอง
ชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

  520,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (สายหน้าบ้าน
นายนิตย์ วงค์วชิิต-บ้าน
นายเกียรติกุล แก้วก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร 

  390,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (สายข้างบ้านนาย
สิทธิพงษ์ ศรีไทย-หน้า
บ้านนางบัวเผื่อน ฮม
แสน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๕ 
เมตร 

  69,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (สายข้างบ้านนาง
พานชิ สมพมิตร-หน้า
บ้านนายสํารอง สมพ
มิตร) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร 

  39,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



192 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (สายข้างบ้านนาง
พิวาล สุกนั-บ้านนาง
ศุภานันท์ ฤทธิ์สุวรรณ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

  59,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (สายหน้าบ้าน
นายพนาไพร ทองนิวนั-
สะพาน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๗๐ 
เมตร 

   ๔๔๒,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

74 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (จากที่นานาย
วิเชียร สุระมาโจ-
สะพานบา้นนาหัวช้าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

  450,000   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (จากที่นานาย
ชาญศิลป์ กิณเรศ-ที่นา
นายบุญชอบ เชื้อคํา
เพ็ง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว 
๑,๑๓๐ เมตร 

    190,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

76 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (จากที่นานาง
วิจิตร การุญ-ที่นานาย
พลายนา เลี่ยมแสน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๘๕ 
เมตร 

    65,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ ๖ (จาก
สะพานตรงข้ามบ้าน
นายทนัยสทิธิ์ คํามุงคุณ-
ที่นานางบุญศรี โยตะ
สิงห์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๑๐ เมตร 

   ๕๒,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

78 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านโคกสวุรรณ หมู่ 
๖ (จากหน้าบ้านนายสม
พร สุทธิโคตร-ศาลา
ประชาคม) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๓๐  
เมตร 

  ๕๓๐,๐๐๐   รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๓๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

๗๙ ก่อสร้างสะพาน คสล.
บ้านโคกสุวรรณ หมู่ ๖ 
(ตรงข้ามบา้นนายทนัย
สิทธิ์ คํามุงคุณ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานไวส้ัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๔ เมตร 

    ๗๒,๐๐๐ ก่อสร้าง
สะพาน คสล.
จํานวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีสะพาน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

80 ถนนลูกรังเสริมแนวคัน
ดินริมน้ําอูนบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ ๖ 
(จากสะพานน้ําอูนรุ่งเรือง-
สะพานติดที่ดิน อบจ.) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนลูกรังความ
ยาว ๗๐๐ เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐   ถนนลูกรัง
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

81 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 
 

ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๔๑๒,๕๐๐ 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเม็ก  
หมู่ ๗ (จากสวนยาง-วัด
ปุาภูไทสามัคคี) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 

  390,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเม็ก  
หมู่ ๗ (จากถนน
เดียวดาย-สะพานโรงเร
รียน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๔๕๐ เมตร 

  ๔๖๒,๕๐๐ 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเม็ก  
หมู่ ๗ (สายบา้นยาย
ทองใคร-ที่นานางรําไพ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ศก.
๓๐ ซม. ยาว 
๒๐ เมตร 

   167,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

85 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
เม็ก หมู่ ๗ (สายบ้าน
นางมะล-ิบ้านครูพสิมัย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร 

  ๕๖,000   ปรับปรุงถนน
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านเม็ก หมู่ 
๗ (จากบ้านนายนิคม-
สะพานข้ามคลอง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๘๕ เมตร 

    ๔๑,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๘7 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านเม็ก หมู่ 
๗ (หลังฝายอูนเฒ่า) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

   448,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



199 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเม็ก หมู่ 
๗ (สายข้างบา้นนาย
สมปอง พลจางวาง-บ้าน
นายกาไลย์ เพชรพรรณ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร 

    ๒๓๔,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเม็ก หมู่ 
๗ (จากข้างบา้นนางใคร
ทอง ตุนีย-์ที่ดินนาย
รําไพ เก้ียนมา) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

    ๓๙๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



200 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

90 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านเม็ก   
หมู่ ๗ (จากบ้านนางวิไล 
ตุนีย-์ที่ดินนายอาคม 
อุสาพรหม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

    ๑๗,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านเม็ก   
หมู่ ๗ (จากบ้านนางวิไล 
ตุนีย-์ที่ดินนายอาคม 
อุสาพรหม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 

    ๓๔,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



201 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

92 วางท่อและขยายถนน
บ้านเม็ก หมู่ ๗ (จาก
สวนยาง-ที่นานาย
อุกฤษณ์ ไชยเชษฐ ์
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและเพื่อให้มี
ระบบการระบายน้ําที่ดี
ปูองกันการเกิดน้ําท่วม
ขัง 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

    ๕๙๔,๐๐๐ วางท่อและ
ขยายถนน
จํานวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและมี
ระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

93 วางท่อระบายน้าํบา้น
เม็ก หมู่ ๗ (สายข้าง
บ้านนางบุญปัน) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

วางท่อขนาด 
ศก.๖๐ ซม.
ความยาว ๗๐ 
เมตร 

    ๗๕,๐๐๐ วางท่อ
ระบายน้ํา
ความยาว 
๗๐ ม. 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



202 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

94 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ ๗  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๑,๕๐๐  
เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑,๕๐๐ 
เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (สายจาก
บ้านนางไพรนิทร์     
ไชยรา-บ้านนายบวัไล 
วรรณวาส) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๑๐ 
เมตร 

  605,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



203 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (สายจากที่
ทําการไฟฟาูฯ-บ้านนาย
วิลัยศักดิ์ ขันละ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๗๗๐ 
เมตร 

   500,000 1,000,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (สายจาก
บ้านนายศรีไว กิจสอ-
บ้านนายสุรชัย วรรณ
วาส) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๒๐๕ 
เมตร 

    400,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



204 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

98 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (สายจากที่
นานายควง นาระคล-
ถนนเชื่อมบ้านดอนม่วย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๙๗๒ 
เมตร 

  80,000   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จากที่นา
นางกุหลาบ กางทอง-ที่
นานายสงัข์ เศษวงค์
แสน) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๗๑๐ 
เมตร 

  120,000   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



205 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

100 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จากที่นา
นางกาญจนา ฮ่มปุา-ที่
นานางศรีมาลา ศรีทนิ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๕๐ 
เมตร 

   60,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จากที่นา
นางไพรัตน์ สุทธิโคตร-ที่
นานางอนงค์ ภานุศรี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๘๕๐ 
เมตร 

   150,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



206 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

102 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จากบ้าน
นายประจักษ์ สมแสน-
สะพานไม้ขา้มน้าํอูน) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๓๐ 
เมตร 

    75,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โคกชุมพร หมู่ ๘ (สาย
ข้างภัสรารีสอร์ท-คลอง
ชลประทานบา้นหนอง
แวง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๘๐ 
เมตร 

    85,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 



207 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

104 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โคกชุมพร หมู่ ๘ (จาก
บ้านนางวารี กิจสอ-
บ้านนางวาสนา ภานุศรี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว 825 
เมตร 

    140,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โคกชุมพร หมู่ ๘ (เส้น
หลังการไฟฟูาฯ-ที่นา
นายวชิัย แสนศรี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๗๗๐ 
เมตร 

    130,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

106 ปรับปรุงซ่อมแซมคัน
ทางตลิง่ลาํน้าํอูน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปูองกันน้าํ
ล้นตลิง่ 

ความยาวรวม 
๑๖๐ เมตร 
ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๒,๒๔๐ 
ลบ.ม.พร้อมผิว
จราจรลูกรัง 

 500,000    ปรับปรุง
ซ่อมแซมคัน
ทางตลิง่ลาํ
น้ําอูนจาํนวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปูองกันน้าํล้นตลิ่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

107 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (ถนนเลียบ
หน้าหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๘๔๐ 
เมตร 

  95,000   ปรับปรุงถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

108 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (สายหนา้
บ้านนางสุวรรณี สอน
สุภาพ-บ้านนายวิลัย
ศักดิ์ ขันละ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๙๙๐ 
เมตร 

  110,000   ปรับปรุงถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 



209 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

109 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จากบ้าน
นายสายนัต์ วรรณวาส-
ที่นานายปราโมทย์ คํา
โพธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๖๓๐ 
เมตร 

   75,000  ปรับปรุงถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

110 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (จากบ้าน
นางทองจนัทร์ อารีเอื้อ-
ที่นานางลลิพทัร ภูแข) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๙๗๐ 
เมตร 

    110,000 ปรับปรุงถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
ตากผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชน 

หมู่ ๘ หมู่ ๑๓     ๘๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างลาน
ตากผลผลิต 
จํานวน ๒
แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับตากพชืผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

112 ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก
ชุมพร หมู่ ๘ (สี่แยก
บ้านโคกชุมพร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร 

   100,000  ยกระดับถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม 
หมู่ ๙ (จากข้างบา้นนาย
อุทัย ใจทา-บ้านนางมี 
ตุ้นด้วง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๓๐ 
เมตร 

  254,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม 
หมู่ ๙ (จากบ้านนายคํา
ภา งิ้วสุภา-บ้านนาย
ประดิษฐ์ คําภาทู) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร 

   97,500  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม 
หมู่ ๙ (จากบ้านนาง
เพ็ญประภา อุดตา-บ้าน
นางกรรณิกา เพื่อนใบล)ี 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร 

   ๑๙๕,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม 
หมู่ ๙ (จากบ้านนาง
หนูหลัม พิกุลแก้ว-บ้าน 
น.ส.มณี เดชภูมี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๔๘๐ 
เมตร 

   ๙๓๖,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม 
หมู่ ๙ (จากคลอง
ชลประทาน-บ้านนาง
เพ็ญแข ทิพย์ทอง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร 

   ๖๕๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม 
หมู่ ๙ (จากบ้านนางหนู
นา ทิพม่อม-ที่ดินนาง
บานจี จรถวิล) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๔๕ 
เมตร 

    ๘๘,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ ๙ (จากบ้านนาง
เพ็ญแข ทิพย์ทอง-ที่
นานายทรงศักดิ์ สีหอม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร 

   ๑๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



214 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

120 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
(จากแยกศูนย์เรียนรู้
นายสมศักดิ์ เสนาคาํ-
บ้านนางดวงจนัทร์ ผล
จันทร์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๘๕ 
เมตร 

    ๓๑,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
(จากบา้นนายไสว ภู
แดนแผน-บ้านนายทรง
ศักดิ์ สีหอม ฝั่งซ้าย    
ฝั่งขวา)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๓๒๐  
เมตร 

  ๓๐๘,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑,๕๐๐ 
เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

122 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
(จากบา้นนายพงษ์ศักดิ์ 
อุปสิทธิ-์บ้านนาง
หนูหลัม พิกุลแก้ว)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๑๐๐  
เมตร 

    ๔๐๙,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๐๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
(จากบา้นนางเพ็ญ
ประภา อุดตา-บ้านนาง
อุทัย ใจทา)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๓๓๐  
เมตร 

    ๑,๓๔๙,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๓๓๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



216 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

124 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
(จากบา้นนางบานจี จร
ถวิล-บ้านนางเพลนิจิตร 
สัตถาผล)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๕๐  เมตร 

    ๒๐๔,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๕๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ (สาย
ข้างบ้านนายบารส อุป
สิทธิ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร 

   ๗๘,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ (สาย
ข้างบ้านนายบุญชอบ 
เชื้อคําเพ็ง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๘๐ 
เมตร 

  468,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ (สาย
บ้านนายโกศิล บรรไพ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร 

   ๙๗,๕๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

128 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ 
(จากหน้าบ้านนางประ
ทุมทอง-หน้าบา้น น.ส. 
สุริยาพร เมืองมุงคุณ)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๒๐๐  
เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๒๐๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านน้อยโนน
จํานงค์ หมู่ ๑๐ 
(สายข้าง รพ.)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว  ๒๖๐  
เมตร 

    ๑,๐๖๒,๖๒๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๒๖๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

130 ปรับปรุงคลองส่งน้าํบา้น
น้อยโนนจํานงค์ หมู่ ๑๐ 
(สายข้าง รพ.)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ปรับปรุงคลอง
ส่งน้าํความยาว  
๓๕๐  เมตร 

  ๕๐,๐๐๐   ปรับปรุง
คลองส่งน้าํ
ความยาว 
๓๕๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (ซอยไกยะ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๗๖ 
เมตร 

  20,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (จากคอก
หมู-ทางไปบา้นตน้ผึ้ง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร 

  390,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



220 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (สายบา้น
นายวิเชียร อุคํา) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๙๐ 
เมตร 

   370,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (สายข้าง
บ้านนายวีระชัย แสน
ศรี-บ้านนายพรศักดิ์ วร
เกิด) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๕ 
เมตร 

    70,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

135 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (สายบา้น
นางใจ หลวงปราบ-ที่
นานายจาํเริญ เกษม
สานต)์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

    45,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (สายทีน่า
นางไพเลาะ นาระคล-ที่
นานายสายนัต์ นาํสุย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๕๐
เมตร 

    93,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

137 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (สายทีน่า
นายต้อย วงศ์หาจักร-ที่
นานายเกรียงศักดิ์ นํา
สุย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๓๐ 
เมตร 

    90,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (สายทีน่า
นางไพจิตร นาํสุย-ที่นา
นายศักดิ์ สีหอม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๘๖๐ 
เมตร 

    150,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

139 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (จากที่นา
นายสมพร สุทธิโคตร-ที่
นานางลพแก้ว สุทธิ
โคตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๖๕๐ 
เมตร 

    110,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านหนอง
แวง หมู่ ๑๑ (จากที่นา
นายสุขเจริญ กุลอัก-ที่
นานายทวงิชัย แสนศรี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๗๐ 
เมตร 

    96,000 ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

141 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านหนองแวง หมู่ 
๑๑ (ถนนสายคอกหมู-
ทางไปบา้นต้นผึง้)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๑๙๕ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๙๕ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านหนองแวง หมู่ 
๑๑ (จากคลอง
ชลประทาน-หนองแวง)  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําความ
ยาว ๓๐๐ เมตร 

   ๒๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๓๐๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

143 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูถนนภายใน
หมู่บ้านบะทองใหม่   
หมู่ ๑๒  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําถนน
ภายในหมู่บ้าน
ความยาว ๗๐๐   
เมตร 

  ๘๖๐,๙๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รางระบายน้าํ
ความยาว 
๗๐๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (สายข้าง
บ้านนางทะกลิน่ ไชย
ปัญหา-หนองแวงลม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๗๕ 
เมตร 

  732,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากแยก
บ้านนายประเสริฐ แก้ว
มหาชัย-บ้านนางสุภาพร 
ดวงสุภา) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๔๕ 
เมตร 

   ๓๘๓,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากบ้าน
นางสดสี ทิพม่อม-ที่
นานายอดลย์ ทองนิวนั) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๓๕ 
เมตร 

    ๖๖๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากบ้าง
บ้านนางแสวง ดีกัวโน-่
บ้านนายชัยศักดิ์  
ทิพม่อม) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว 
๑,๒๓๐ เมตร 

    ๒,๔๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากข้าง
บ้านนายประดษิฐ์ ไชย
ปัญหา-บ้านนายชาญ
สินธิ์ ไชยปัญหา) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

    ๖๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๔9 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากที่นา
นางอาลัย พระอามาตย์-
ที่นานายบันเทิง  
ไชยบุตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว 
๑,๓๗๐ เมตร 

  240,000   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากฝาย
น้ําลน้-เขตบ้านขมิ้น) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร 

   112,000  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



229 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๕1 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จาก
สะพานบา้นนาหัวช้าง-
ฝายน้าํลน้) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว 
๔,๐๐๐ เมตร 

    ๙๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากที่นา
นายร้อง ทิพม่อม-ที่นา
นางนิดดา มาตราช) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว 
๑,๐๕๐ เมตร 

    ๑๘๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๕3 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากที่นา
นางไพศาล ไอยะไกร
ษร-ที่นานายซอง เมือง
แสน) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๓๕๐ 
เมตร 

    ๖๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากที่นา
นางวิญารัตน์ นวภัทร
อภิญญา-ที่นานาย
สมศักดิ์ ยมบุญ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร 

    ๘๔,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๕5 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากที่นา
นายบุญเทียน ลาคํา- 
ที่นานางลัดดาวรรณ 
วงค์วิชิต) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๒๖๐ 
เมตร 

    ๔๕,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากที่นา
นายรสสี สุวรรณรงค-์ที่
นานางกองสี สมพมิตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๖๘๐ 
เมตร 

    ๑๑๕,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๕7 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (จากข้าง
บ้านนางปราณี เมือง
แสน-บ้านนางไพศาล  
ไอยะไกรษร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๒.๕ 
เมตร ยาว ๙๐ 
เมตร 

    ๑๓,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

158 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ ๑๒ (สายข้าง
บ้านนางดารา ทิพม่อม-
บ้านนายพนมพร ไอยะ
ไกรษร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ปรับปรุงถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑๕9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากบ้าน
นางวนิดา มหานิล-บ้าน
นายศักดิ์ศรี ฉะอ้อน) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๔๒ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  370,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากบ้านาย
โกวิท ภูพิงคาร-แยก
บ้านนางมะลิ วิกล) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๘๙ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  370,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากบ้าน
นายอดุลย์ ชมจันทร์-
บ้านนางนงคน์ภัส   
แสนกุง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๓ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

   ๕๓๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากนาง
นงค์นภัส แสนกุง-บ้าน
นายณรงค์ อุปสิทธิ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๔ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

   ๑๓๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (สายข้าง
ร้านเอ่ียมวัสด-ุที่นา  
นางสั้น เอกพันธ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

    ๒๓๕,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

164 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากคลอง
ชลประทาน-บ้าน    
ร.ต.ท.วิทยา สังคศิริ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๕๓๐ 
เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

  89,000   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

165 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (ถนนหน้า
วัด-รอบหนองทุ่ม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

   ๒๒๔,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

166 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓  
(รอบหนองอ้อ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

   ๒๘๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓  
(รอบหนองทุ่ม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว 
๓,๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

   ๑,๒๕๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

168 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (สายหน้า
บ้านนางมะลวิรรณ อ่อน
สุระทุม-ที่นานายไสว 
ทองพิทักษ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตรหนา 
๐.๒๐ เมตร  

    ๑๑๒,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากหนอง
ทุ่ม-หนองอ้อ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร 
หนา ๐.๒๐ 
เมตร  

    ๑๑๒,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

170 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
อ้อ หมู่ ๑๓ (จากที่นา
นางสั้น เอกพันธ-์ที่นา
นางยุพนิ แสนสี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๖๗๐ 
เมตรหนา 
๐.๒๐ เมตร  

   ๑๑๓,๐๐๐  ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ 
(จากทางหลวง-ที่ดิน   
อ.เฉลิมพล สุทธิสุวรรณ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตรหนา 
๐.๒๐ เมตร  

    ๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

172 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ 
(จากแยกบ้านนายพชิิต 
คุณเชื่อง-ที่ดินนางทอง 
ทองพิทักษ์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๓๐ 
เมตรหนา 
๐.๒๐ เมตร  

  74,000   ก่อสร้างถนน 
ลูกรังจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓ (จากหน้าบา้น
นายสมพงษ์ คูณอาจ-
บ้านนายวิเชียร  
คูณอาจ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๘๕ 
เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร  

  ๑๔๐,๒๕๐   ก่อสร้างถนน 
คสล.จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

174 ก่อสร้างทางเชื่อมผิว 
คสล.ทางเข้าตลาด
ประชารัฐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๔๐
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 200,000    ก่อสร้างทาง
เชื่อมจํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

17๕ ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูบา้นหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓ (จากร้าน
ก๋วยเตี๋ยวร็อค-แยกบ้าน
นางโอชา ลีพรม) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํากวา้ง 
๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร 

  ๖๐๐,๐๐๐   รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๕๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

17๖ ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยูบา้นหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓ (จากบ้านนาง
เรืองอุไร ศิริบุตร-บ้าน
นางยุพนิ จนัทรคร) 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํากวา้ง 
๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร 

   ๖๐๐,๐๐๐  รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑๕๐ เมตร 

มีระบบการระบาย
น้ําที่ดลีดปัญหา
การเกิดน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม ๑๗๖ โครงการ - - ๕,๙๓๔,๐๐๐ ๒,๕๐๕,๐๐๐ ๑๕,๓๖๓,๔๐๐ ๒๒,๔๐๕,๐๐๐ ๓๔,๘๒๖,๑๒๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักานจา้ง 
 

 

200,000  300,000 300,000 300,000 ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถนาํความรู้ที่
ได้จากการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ให้การ
ทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 กิจกรรม ๕ ส เพื่อจัดกิจกรรม ๕ ส.
ภายในสาํนักงานและ
พื้นที่โดยรอบให้สถานที่
ทํางานมีความสะอาด 
สร้างความพงึพอใจ
ให้กับผู้มาติดต่อราชการ 

จัดกิจกรรม   
๕ ส.   

ทุกเดือน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

สํานักงานและพืน้ที่
โดยรอบมีความ
สะอาดประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ
เกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน

เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

๕๐,๐๐๐ 50,000 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

4 จัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นตามที่ระเบยีบ
กฎหมายกําหนด 

จัดการเลือกตั้ง
กรณีครบวาระ/
ตําแหน่งว่าง 

๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000   การจัดการ
เลือกตั้งเป็นไป
ตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย
กําหนด 

การเลือกตั้งเป็นไป
ตามที่ระเบียบ 
กฎหมายกําหนด 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

5 พัฒนาองค์กร (OD) 
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
และผู้สงัเกตการณ์ 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

ผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน

เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

6 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้างได้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน 

ผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน

เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

  5,000 5,000 5,000 ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้งมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ทํางาน 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

7 จัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อจัดงานหรือกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานวุงศ์เพื่อ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติตาม
นโยบายหรือ
คําสั่งอําเภอ 
จังหวัด กรม
ส่งเสริมฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ/
จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมฯ 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

สํานักปลัด 

8 ประเมินความพงึพอใจ
การบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบล
พรรณานคร 
 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มา
รับบริการหรือติดต่อกับ
เทศบาลตาํบลพรรณา
นคร 

จ้างเหมา
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เป็นหน่วยสํารวจ
ประชาชน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,000 ๒๕,000 ๒๕,000 ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้
มารับบริการ
หรือมาติดต่อ
กับเทศบาล 

ทราบถึงระดบัความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลตาํบล
พรรณานคร  

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๙ พิธีการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชอําเภอ
พรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร 

เพื่อเป็นการแสดงความ
อาลัยและน้อมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชที่มีต่อประชาชน
ชาวอําเภอพรรณานิคม 

จัดพิธีการงานพระ
ราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
เพื่อให้ประชาชน
ข้าราชการและ
ลูกจ้างร่วมพธิีถวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

๙๕,000     จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมพิธกีารงาน
พระราชพิธถีวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพเพื่อให้
ประชาชน
ข้าราชการและ
ลูกจ้างร่วมพธิีถวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

ประชาชนไดน้อ้ม
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

สํานักปลัด 

10 ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 

ครุภณัฑ์สาํหรับ
จัดบริการ
สาธารณะใน
พื้นที ่เช่น 
รถยนต์ ฯลฯ 

  ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 ครุภณัฑ์ที่ได้รับ
การซ่อม
บํารุงรักษา 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๑ อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการงานการ
จัดงานรัฐพธิี งานพิธี
ต่าง ๆ และภารกิจ
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
อํานาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่
ต้องบูรณาการร่วมกัน
ตามนโยบายของทาง
ราชการ 

เพื่อเป็นการบูรการการ
ทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการในเขต
อําเภอพรรณานิคม  
ตามนโยบายของทาง
ราชการ 

อุดหนุน
ปกครองอําเภอ
พรรณานิคม
ตามโครงการ
บริหารจัดการ
งาน การจัด
งานรัฐพิธี งาน
พิธีต่าง ๆ ฯ 
 

20,000 ๒๐,๐๐๐    โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

การบูรการการ
ทํางานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วน
ราชการในเขต
อําเภอพรรณานิคม  
ตามนโยบายของ
ทางราชการเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม ๑๑ โครงการ - - ๙๓๐,๐๐๐ ๖๓๕,๐๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐ - - - 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 จัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อบริการประชาชน
และให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาจัดทาํ
ปูายประชา 
สัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 
(รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบล
พรรณานคร         
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

รวม ๑ โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ฝึกอบรมส่งเสริมการ
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับกฎ
จราจร การใช้รถใช้ถนน
ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ประชาชนใน
พื้นที ่

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎจราจร 
การใช้รถใช้ถนนที่
ถูกต้องเกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

สํานักปลัด 

2 สนับสนนุกิจกรรมวัน 
อปพร. 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

สมาชิก อปพร.
เทศบาลตาํบล
พรรณานคร 

  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวนสมาชิก 
อปพร.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน 
อปพร. 
 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจในการ
ทํางานมากข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - - - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนที่
อาจเกิดข้ึนลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบริการ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

พื้นที่เทศบาล ๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ลดจาํนวนลง
ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

๒ ฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับภัยและการ
ปูองกันภัย 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับภัย
และการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล

ตําบล   
พรรณานคร 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองภัยธรรมชาติ
และการปูองกัน 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับภัย
และการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 

4 จัดซื้อวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิงในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

วัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง เชน่ 
ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง 
ผงน้าํยาเคมี
แห้ง ฯลฯ 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ วัสดุเคร่ือง
ดับเพลิงสาํหรับ
ปฏิบัติงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเกิด
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

5 จัดหาวัสดุเคร่ืองแต่ง
กายสําหรับปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเกิดความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเครื่อง
แต่งกายให้กับ
เจ้าหน้าท่ีที่ออก
ปฏิบัติงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ที่
ออกปฏิบัติงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเกิด
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัตงิานมีความ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

๖ ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อป
พร.ให้มีศักยภาพพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
มากข้ึน 

สมาชิก อปพร.
เทศบาลตาํบล
พรรณานคร 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนสมาชิก 
อปพร.ที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
ทบทวน 

อปพร.สามารถ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
แก่ผู้ประสบภัยให้มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ได้อย่างถูกต้อง 

สํานักปลัด 

รวม ๖ โครงการ - - ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ปกปูองสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์

เพื่อสร้างความปรองดอง 
สร้างความสามัคคี สรา้ง
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ 

  ๑๕,000 
 

๑๕,000 
 

๑๕,๐๐๐ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ประชาชนรู้จักความ
สามัคคีรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สํานักปลัด 

2 ส่งเสริมประชาธปิไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนของประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ 

  ๑๐,000 
 

๑๐,000 
 

๑๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความ
เป็นประชาธปิไตย
เคารพสิทธิซึ่งกัน
และกัน 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



253 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจาํหมู่บ้าน 

เพื่อจัดหาวัสดุสําหรับ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้านให้ใช้การได้อยู่
เสมอเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารของ
เทศบาลตาํบลพรรณา
นคร 
 

หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บา้น
ที่ชํารุดใช้การ

ไม่ได ้

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,000 
 

๕๐,000 
 

๕๐,๐๐๐ หอกระจายข่าว
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บา้นใช้
การได้อยู่เสมอ
ประชาชนได้
รับทราบข่าวสาร
ของเทศบาลตําบล
พรรณานคร 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



254 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๔ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นรับทราบ
ปัญหาความต้องการ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมประชาคม
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
และพัฒนาท้องถิน่
ร่วมกัน 

สํานักปลัด 

๕ เทศบาลสญัจรพบ
ประชาชน 

เพื่อออกให้บริการแก่
ประชาชน เช่น การ
จัดเก็บภาษี การให้ความรู้
ในเรื่องงานบริการของ
เทศบาล และให้ประชาชน
ได้แสดงความคดิเห็น
รับทราบปัญหาความ
ต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมประชาคม
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
และพัฒนาท้องถิน่
ร่วมกันและพึงพอใจ
ในการให้บริการ
นอกสถานที่ของ
เทศบาล 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

6 ส่งเสริมสนบัสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน 

๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
 

10,000    ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

สํานักปลัด 

7 ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
ชุมชนผู้นาํชุมชน กลุ่ม
สตร ี

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นํา
ชุมชน องค์กรชุมชน 
กลุ่มสตรีในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน 

๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
 

    ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

8 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

พื้นที่เทศบาล
ตําบล   

พรรณานคร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

การปูองกัน 
ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

สํานักปลัด 

9 รณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ที่เนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

การปูองกัน 
ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

สํานักปลัด 

รวม ๙ โครงการ - - ๑๙๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๔  แผนงานงบกลาง  
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่หรือใน
กรณีจ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

ครัวเรือนหรือ
พื้นที่ทีไ่ด้รับ
ความเสียหาย
จากกรณี
ฉุกเฉินที่ไม่
สามารถใช้การ
ได้ล่วงหนา้ 
เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
เทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงท ี

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

รวม ๑ โครงการ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าพิพิธัณฑ์
พระอาจารย์ฝัน้       
อาจาโร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงามและ
ดึงดูดจํานวน
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว
ชม 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ

พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น  

อาจาโร 

  ๗,๐๐๐,๐๐๐   ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝัน้ 
อาจาโร 

ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร
ให้สวยงาม
นักท่องเที่ยวเพิ่ม
จ านวนมากข้ึน 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

2 ก่อสร้างห้องน้ าบริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณ
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 

เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะสําหรับ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่ 

ก่อสร้างห้องน้ํา 
จํานวน ๑ หลัง 

(ตามแบบที่ 
ทต.กําหนด) 

   ๔,๐๐๐,๐๐๐  ก่อสร้างห้องน้ า
จ านวน ๑ หลัง 

ได้ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะส าหรับไว้
บริการนักท่องเที่ยว
และประชาชนใน
พื้นที ่

ส านักปลัด  
กองช่าง 

รวม ๒ โครงการ - -   ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - - - 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๒ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง
ไข ่

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่
เกิน ๕๐ คน แบบตอก
เสาเข็มแทนอาคารหลัง
เดิมที่ช ารุดทรุดโทรม
มาก  

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านเม็ก
หมู่ ๗  
(ตามแบบ สถ.
ศพด.๑) 

   ๒,๐๖๓,๐๐๐ 
 

 ก่อสร้างอาคาร 
ศพด. ๑ หลัง 

ได้อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส าหรับจัด
การศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัยอย่าง
เหมาะสมและมีพื้นที่
ใช้สอยอย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
ทอง นาหัวชา้ง 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่
เกิน ๕๐ คน แบบตอก
เสาเข็มแทนอาคารหลัง
เดิมที่ช ารุดทรุดโทรม
มาก  

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
บ้านบะทอง 
หมู่ ๕  
(ตามแบบ สถ.
ศพด.๑) 

   ๒,๐๖๓,๐๐๐ 
 

 ก่อสร้างอาคาร 
ศพด. ๑ หลัง 

ได้อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส าหรับจัด
การศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัยอย่าง
เหมาะสมและมีพื้นที่
ใช้สอยอย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๒ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองอ้อ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใช้เป็นสถานศึกษา
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยช่วยแบ่งเบา
ภาระการเลี้ยงดูบตุร
หลานในพืน้ที่  

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
อ้อ  หมู่ ๑๓  
(ตามแบบ สถ.
ศพด.๑) 
 

   ๒,๐๖๓,๐๐๐ 
 

 ก่อสร้างอาคาร 
ศพด. ๑ หลัง 

ได้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ส าหรับใช้เปน็
สถานศึกษาจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยช่วยแบ่งเบา
ภาระการเลี้ยงดู
บุตรหลานในพื้นที ่

ส านักปลัด  
กองช่าง 

รวม ๓ โครงการ - - - - - ๖,๑๘๙,๐๐๐  - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๒ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ ก่อสร้างสนามฟุตซอลก
ลางแจ้งชุมชนบา้นเม็ก 
หมู่ ๗ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สนามฟตุซอลกลางแจง้
ส าหรับใช้เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลกลาง
แจ้งชุมชนบา้น
เม็ก หมู่ ๗ 
(ตามแบบที่ 
สถ.ก าหนด) 

   ๒,๒๐๐,๐๐๐  ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลกลาง
แจ้ง ๑ แห่ง 

ได้สนามฟุตซอลก
ลางแจ้งส าหรับจัด
กิจกรรมเล่นกีฬา
ออกก าลังกายท าให้
ห่างไกลสิง่เสพติด
และสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์บา้นบะ
ทอง หมู่ ๕ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ใช้เล่นกีฬาและออก
ก าลังกายของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 
 

ก่อสร้างลาน
กีฬา
อเนกประสงค์
บ้านบะทอง 
หมู่ ๕ (ตาม
แบบที่ สถ.
ก าหนด) 

  ๒,๒๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างลาน
กีฬา
อเนกประสงค์ 
๑ แห่ง 

ได้ลานกีฬา
อเนกประสงค์
ส าหรับจัดกิจกรรม
เล่นกีฬาออกก าลัง
กายท าให้ห่างไกล
สิ่งเสพติดและ
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๒ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬา บา้นหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สนามกีฬา/ลานกีฬา
ส าหรับใช้เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

ก่อสร้างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา
บ้านหนองอ้อ 
หมู่ ๑๓     
(ตามแบบที่ สถ.
ก าหนด) 

  ๒,๒๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา 
๑ แห่ง 

ได้สนามกีฬา/ลาน
กีฬาส าหรับจัด
กิจกรรมเล่นกีฬา
ออกก าลังกายท าให้
ห่างไกลสิง่เสพติด
และสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

๔ ก่อสร้างสนามกีฬา
มาตรฐานระดับต าบล
ขนาดใหญ่ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สนามกีฬามาตรฐาน
ระดับต าบลขนาดใหญ่
ส าหรับใช้ออกก าลังกาย
ฝึกซ้อมและแข่งกีฬา
ภายในระดับต าบล 
 

ก่อสร้างสนาม
กีฬามาตรฐาน
ระดับต าบล
ขนาดใหญ่ บ้าน
หนองอ้อ หมู่ 
๑๓    (ตามแบบ
ที่ สถ.ก าหนด) 

   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  ก่อสร้างสนาม
กีฬามาตรฐาน
ระดับต าบล
ขนาดใหญ่ ๑ 
แห่ง 

ได้ก่อสร้างสนาม
กีฬามาตรฐานระดบั
ต าบลขนาดใหญ่
ส าหรับใช้ออกก าลัง
กายฝึกซ้อมและ
แข่งขันกีฬาภายใน
ระดับต าบล 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

รวม ๔ โครงการ - - - - ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๒๐๐,๐๐๐  - - - 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๑ พัฒนาแหล่งน้าํหนองทุ่ม 
(บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ 
บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ 
บ้านหนองแวง หมู่ ๑๑ 
ตําบลพรรณา เชื่อมต่อ
บ้านขัวขอนแคน หมู่ ๕ 
ตําบลต้นผึง้) 
 

เพื่อพัฒนาหนองทุ่มให้
ประชาชน ๒ ตําบลได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

พัฒนาแหล่งน้าํ
หนองทุ่ม 

  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณมาก 
ประชาชน ๒ ตําบล
ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
อบจ.สน 

 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๒ ก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่ง  
ลําน้าํอูนบริเวณทา้ยฝาย
บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ 
 

เพื่อก่อสร้างเข่ือนกัน
ตลิ่งลาํน้าํอูนปูองกันน้ํา
ล้นตลิง่ 

ก่อสร้างเข่ือน
กันตลิ่งลาํน้าํอู
นบริเวณท้าย
ฝายบา้นบะ
ทองใหม่ หมู่ 
๑๒ 
 
 
 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างเข่ือน
กันตลิ่งลาํน้าํ  
อูนบริเวณท้าย
ฝายบา้นบะ
ทองใหม่ หมู่
๑๒  

สามารถปูองกันน้ํา
ล้นตลิง่ได ้

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๓ ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝายน้ําลน้ 
แบบ มข.๒๕๒๗ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าํสามารถเก็บกัก
น้ําสาํหรับทําการเกษตร
และการอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้าํ ฝาย
น้ําลน้ห้วยเบ็น 
บ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ 
กว้าง ๑๒ เมตร 
สูง ๑.๕๐ เมตร 
ผนังข้างสูง ๓ 
เมตรพร้อม
ติดตั้งบาน
ระบายน้ํา 
จํานวน ๒ ชุด 

  ๑,๐๑๓,๐๐๐   ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้าํ ฝาย
น้ําลน้ห้วยเบ็น 
บ้านวังปลา
ปูอม หมู่ ๓ 

สามารถกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ประชาชนมีน้าํ
สําหรับทํา
การเกษตรและการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

๔ ขุดลอกหนองไม้ตาย 
(บ้านพรรณา หมู่ ๒   
ต.พรรณา เชื่อมต่อบ้าน
กุดก้อม หมู่ ๗ ต.ไร่ 
และบา้นหนองโดก หมู่ 
๔ ต.ช้างมิ่ง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนตําบลพรรณา 
ตําบลไร่ และตาํบลชา้ง
มิ่งให้มีน้ําใช้ตลอดทัง้ป ี

ขุดลอกหนอง
ไม้ตาย เนื้อที่ 
๗๐ ไร่ ลึก ๓ 

เมตร 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ราษฎร ๓ ตําบลมี
น้ําเพียงพอสาํหรับ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 
อบจ.สน 

๕ ขุดลอกหนองแวง  
(บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑    
ต.พรรณา เชื่อมต่อ 
บ้านไฮ่ ต.ไร่) 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา
ที่ใช้ในการเกษตรของ
ประชาชนตําบลพรรณา 
และตําบลไร่ ให้มีน้ําใช้
ตลอดทั้งป ี

ขุดลอกหนอง
แวง เนื้อที่ ๑๗ 
ไร่ ลึก ๓ เมตร 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาตรการ
เก็บกักน้ําที่
เพิ่มข้ึน 

ราษฎร ๒ ตําบลมี
น้ําเพียงพอสาํหรับ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 
อบจ.สน 

รวม ๕ โครงการ - - - - ๔๓,๐๑๓,๐๐๐ - - - - - 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(สายบ้านน้อยโนน
จํานง หมู่ ๑๐ ต.
พรรณา เชื่อมต่อบ้าน
ท่าสองคอน หมู่ ๑ 
ต.บะฮี) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๕  เมตร 
ยาว ๖๔๕ 
เมตร 

  2,257,500   ก่อสร้างถนน
จํานวน ๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 
 

กองช่าง 
อบจ.สน. 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาหัว
ช้าง หมู่ ๔  
(สายหนา้บา้นนายพร
ทิพย์ มาลนุ-สี่แยกวัด
ปุาอุดมสมพร) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  950,000   ก่อสร้างถนน 
จํานวน ๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 
 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

3 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตบ้านนาหัวชา้ง 
หมู่ ๔  
(สายหนา้บา้น 
นายพรทิพย์ มาลนุ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๕  เมตร 
ยาว ๕๐๐ 
เมตร   หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๑,๑๔๐,๐๐๐   ก่อสร้างถนน
จํานวน ๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 
 

กองช่าง  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดนิ
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว 
Cape Seal ถนนคัน
คลอง R-4L-1R  สาย 
บ้านเม็ก ต.พรรณา-
บ้านกุดก้อม ต.ไร ่

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคันคลอง 
R-4L-1R  สาย
บ้านเม็ก ต.
พรรณา-บ้าน
กุดก้อม ต.ไร่
กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑.๕๐ 
กิโลเมตร 

 6,842,000    ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้างทาง
ดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ (กึ่ง
คอนกรีต) ปิด
ผิว Cape Seal 
ถนนคันคลอง 
R-4L-1R 
จํานวน ๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

5 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดนิ
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว 
Cape Seal ถนนคัน
คลอง L-4L สายบา้น
โคกชุมพร    

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคันคลอง 
L-4Lสายบา้น
โคกชุมพร   
หมู่ ๘ กว้าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑.๔๕๐
กิโลเมตร 

 6,641,000    ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้างทาง
ดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ (กึ่ง
คอนกรีต) ปิด
ผิว Cape Seal 
ถนนคันคลอง 
L-4L จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

6 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดนิ
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว 
Cape Seal ถนนคัน
คลอง L-4L สายบา้น
โคกชุมพร    

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคันคลอง 
L-4Lสายบา้น
โคกชุมพร   
หมู่ ๘ กว้าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๐.๕๓๐
กิโลเมตร 

 ๒,๔๑๕,๐๐๐    ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้างทาง
ดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ (กึ่ง
คอนกรีต) ) ปิด
ผิว Cape Seal 
ถนนคันคลอง 
L-4L จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



272 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดนิ
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว 
Cape Seal ถนนคัน
คลอง L-5R สายบ้าน
โคกสุวรรณ-บ้าน
พรรณา  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคันคลอง 
L-5R สายบ้าน
โคกสุวรรณ-
บ้านพรรณา 
กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑.๖๕๐
กิโลเมตร 

 ๗,๔๙๙,๐๐๐    ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้างทาง
ดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ (กึ่ง
คอนกรีต) ) ปิด
ผิว Cape Seal 
ถนนคันคลอง 
L-5R จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
สน.ถ.๑๐๒-๐๑ สาย
บ้านบะทอง-นาตากาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
Asphaltic Concrete ชั้น
พื้นทางดินซีเมนต์ผสม
ยางพารา (Para Cement) 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข สน.ถ.๑๐๒-๐๑ 
สายบ้านบะทอง-นาตากาง 
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๘๕ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง AC 
๑.๐๐ เมตร ตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่
กําหนด 

 ๙,๓๖๖,๐๐๐    ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
สน.ถ.๑๐๒-๐๑ 
สายบา้นบะ
ทอง- นาตากาง 
จํานวน ๑ สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายจาก รร.อนุบาล
จินดาพร-คลอง
ชลประทานบา้นไฮ่ ต.ไร่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เสริมผิวคอนกรีต 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๙๕๐ เมตร 

    ๑๖,๒๒๕,๐๐๐ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
จํานวน ๑ สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างสะพาน คลส.
บ้านวังปลาปูอม หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้สญัจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓๐ เมตร 

    ๒,๕๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สะพานใช้สญัจร
ไปมาอยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

11 ก่อสร้างสะพาน คลส.
บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้สญัจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓๐ เมตร 

    ๒,๕๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สะพานใช้สญัจร
ไปมาอยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างสะพาน คลส.
บ้านน้อยโนนจาํนงค์ 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้สญัจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐ เมตร 

    ๓,๕๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สะพานใช้สญัจร
ไปมาอยา่ง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๓ ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปตัวยู ทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข 
สน.ถ.๑๐๒-๐๑ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.
ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. 

   3,630,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 
๑,๒๐๐ ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

1๔ ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้น
น้อยโนนจํานงค์ หมู่ 
๑๐ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๓๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

   1,156,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 340 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

1๕ ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้น
ม่วงไข่ หมู่ ๑ ฝั่งขวา 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๔๐๖ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

  ๑,๓๘๐,๔๐๐   รางระบายน้าํ
ความยาว ๔๐๖ 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

1๖ ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้น
ม่วงไข่ หมู่ ๑ ฝั่งซ้าย 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๔๐๖ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

   ๑,๖๒๔,๐๐๐  รางระบายน้าํ
ความยาว ๔๐๖ 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

1๗ ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้นเม็ก 
หมู่ ๗ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๒๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

   ๑,๑๖๐,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 290 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้นเม็ก 
หมู่ ๗ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว 320 ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

   1,280,000  รางระบายน้าํ
ความยาว 320 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

19 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ลําห้วยข้อเอนจากบ้าน
น้อยโนนจํานงค-์บ้าน
ขมิ้น ต.วังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๗ กิโลเมตร 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างถนน
ลูกรังความยาว 
๗ กิโลเมตร 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างคันดินพร้อมผิว
จราจรลูกรังปูองกันน้าํ
ล้นตลิง่ลําน้ําอนูจาก
บ้านวังปลาปูอม-
บ้านบะทองใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปูองกันน้าํล้นตลิ่ง 

ระยะทาง ๘.๕๐ 
กิโลเมตร 

  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างคันดิน
พร้อมผิวจราจร
ลูกรัง จํานวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และสามารถ
ปูองกันน้าํล้น
ตลิ่งได ้

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานครที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

256๕ 
)บาท(  

21 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้นบะ
ทองใหม่ หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๒๔๕ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

   ๙๘๐,๐๐๐  รางระบายน้าํ
ความยาว ๒๔๕ 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
คสล.ย่านชุมชนบา้นบะ
ทอง หมู่ ๕ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีปูองกัน
การเกิดน้ําท่วมขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๒๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

   ๙๖๐,๐๐๐  รางระบายน้าํ
ความยาว 240 
ม. 

มีระบบการ
ระบายน้ําทีด่ีลด
ปัญหาการเกิด
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม ๒๒ โครงการ - - - ๓๒,๗๖๓,๐๐๐ ๒๒,๗๒๗,๙๐๐ ๑๐,๗๙๐,๐๐๐ ๒๔,๗๒๕,๐๐๐ - - - 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์    
ขาเหล็ก  
ขนาด ๖๐x180x75 ซม. 
จํานวน ๒๐ ตัว 

   ๓๖,๐๐๐  

 

สํานักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก  
ขนาด ๔๔.๕x50x90 ซม. 
จํานวน ๕๐ ตัว 

   ๒๒,๕๐๐  

 

สํานักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต   
มี ๔ ลิ้นชัก จาํนวน ๒ ตัว 

   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 

สํานักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 
๘๐x60x75 ซม. ราง
ลูกปืน มีที่วางซีพียู 
จํานวน ๒ ตัว 

  1,600 1,600  สํานักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
พร้อมขาตั้ง 

๓๕,๐๐๐ 
 

    

 

สํานักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ 
คิว 

   
 

๑๒,๐๐๐ 
 

 สํานักปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
๑๒๐ ซีซี  
 

  ๕๑,๐๐๐ 
 

๕๑,๐๐๐ 
 

 สํานักปลัด
กองคลัง 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตู้ลําโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์ ๑๒ นิ้ว 
จํานวน ๑ เครื่อง  
 

  6,000 
 

  สํานักปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓) 

  22,000 ๒๒,๐๐๐  สํานักปลัด 
กองคลัง 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

๑๐ การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
 

กล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
HD1080P จํานวน ๑๐ 
ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) 
จํานวน ๑ ชุด อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
(Industrial swich) 
จํานวน ๕ ชุด ตู้ควบคุม
ภายนอก พร้อมอุปกรณ์
จํานวน ๕ ตู้เคร่ืองสํารอง
ไฟขนาด ๑ KVA จํานวน 
๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งและงานระบบใย
แก้วนําแสง จาํนวน ๑ 
งาน 
 

   1,200,000  สํานักปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

๑๑ การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์แบบบาร์ยึดโซ ่
ขนาดไมน่้อยกว่า ๑๑.๕ 
นิ้ว เครื่องยนต์เบนซนิ ๒ 
จังหวะ เคร่ืองยนต์ไม่ต่ํา
กว่า ๐.๖ แรงม้า ประกอบ
พร้อมใช้งาน จาํนวน ๑ 
เครื่อง 

 ๗,๕๐๐    สํานักปลัด 

12 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายสง่น้าํดับเพลงิ ขนาด 
๒ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร 
 

  ๒๐,๐๐๐   สํานักปลัด 

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 
ปริมาณการฉดีพ่นน้ํายาไม่
น้อยกว่า ๔๐ ลติรต่อช่ัวโมง 
ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า ๖ 
ลิตร กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า ๒๕ แรงม้า 

   ๕๙,๐๐๐  สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ 
ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่าํกว่า 
๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ํากว่า 
๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัดทา้ย 
จํานวน ๑ คัน 

  ๒,๔๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๑๕ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เครื่องกําเหนิดไฟฟูา 
ขนาด ๕ กิโลวัตต ์
จํานวน ๑ เครื่อง 

    ๕๗,๕๐๐ 
 

กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน ๑ คัน 

 ๕๑,๐๐๐ 
 

   กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องวัดมุมอัตโนมัติแบบ
อิเล็กทรอนิค 
 

   ๑๑๐,๐๐๐ 
 

 กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องระดับกําลงัขยาย 
๓๐ เท่า 
 

  34,000   กองช่าง 

1๙ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิด
ใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ 
ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน ๑ 
สูบ ๒ จังหวะ ความจุ
กระบอกสูบขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๑ ซีซี เคร่ืองยนต์
ขนาดไมน่้อยกว่า ๐.๘ 
แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว ใบมีตัด
สามารถใชไ้ด้ ๒ ด้าน 
จํานวน ๑ เครื่อง 
 

 10,200    สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

20 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 
ตัน เป็นรถไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ หมุนได้รอบตัว 
ขนาดกําลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า ๔๗ แรงมา้ มีบุ้งกี๋
พร้อมฟัน Side cutter 
ความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๗ 
ลบ.ม. เครื่องยนต์ดเีซล มี
ระบบปรับอากาศห้องคนขับ 

 ๑,๗๑๐,๐๐๐ 
 

   กองช่าง 

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ 
ตัน 
 
 

    ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

๒๒ การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถดับเพลิง  
จํานวน ๑ คัน 

    ๕,๕๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 
จํานวน ๑ คัน 

    ๑,๓๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เต็นท์ จํานวน ๕ หลัง 
 

   ๑๒๕,๐๐๐  สํานักปลัด 

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะประชุม  
 

    ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เอ้ากีส้ําหรับประชุมสภา 
จํานวน ๑๒ ตัว 

    ๓๖,๐๐๐ สํานักปลัด 

รวม ๓๕,๐๐๐ ๑,๗๗๘,๗๐๐ ๒,๕๓๔,๖๐๐ ๑,๖๔๔,๑๐๐ ๙,๐๗๘,๕๐๐  
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

๒๘๘ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้ น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘๙ 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙๐ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 

 



 
 

๒๙๑ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 



 
 

๒๙๒ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙๓ 
 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 



 
 

๒๙๔ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

 



 
 

๒๙๕ 
 

 
  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 

๒๙๖ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



 
 

๒๙๗ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙๘ 
 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์  
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑.การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

๑๖ 1,480,000 13 530,000 17 730,000 17 730,000 

 
17 

 
730,000 

๒. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

23 11,536,000 26 11,153,000 33 13,636,000 31 13,336,000 

 
 

31 

 
 

13,336,000 

๓.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 551,000 ๕ 550,000 14 3,150,000 10 2,860,000 

 
 

21 

 
 

2,930,000 

๔. การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 6,252,000 12 3,330,000 66 19,574,400 75 27,680,500 

 
109 

 
42,041,520 

๕.  การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

19 1,710,000 13 1,435,000 24 2,120,000 23 1,620,000 
 

23 
 

1,620,000 

รวม 83 21,529,000 73 16,898,000 154 39,210,400 156 46,226,500 201 60,657,620 

  
 
 
 



 
 

๒๙๙ 
 

 
  

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 

ล าดับ
ที ่

 
รายการ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐๐ 
 

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ

พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโต
และอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่า
การเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วน
หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกัน
เองนั้น ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
ท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงใน
ท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้
จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) 
อย่างแท้จริง 

 
 



 
 

๓๐๑ 
 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไปตอบสนอง
ต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

 
 
 



 
 

๓๐๒ 
 

๔.๔.๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค       
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก            
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม 
เส้นทางคมนาคม  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

 ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม ๕,๐๐๐ 

๒ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม ๔,๙๕๐ 

๓ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ๙,๙๘๐ 

๔ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ๔,๙๔๕ 

๕ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร ๔,๙๔๕ 

๖ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการแปรรูปน้ ายาอเนกประสงค์ ๙,๙๗๕ 

๗ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๓๕,๒๐๐ 

๘ จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ๗๐,๐๐๐ 

๙ กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาและวันส าคัญอ่ืน ๔,๘๐๐ 

๑๐ จัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ๒๐,๐๐๐ 



 
 

๓๐๓ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

11 หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒๐,๐๐๐ 

12 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๒๘,๓๘๕ 

13 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ ๔๕๒,๒๒๓ 

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๖๔๒,๒๐๐ 

15 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๔๐,๐๐๐ 

16 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน(หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน) ๓,๖๐๐ 

17 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๒๕,๐๐๐ 

18 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๑๙๙,๙๓๘ 

19 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ๔,๙๕๐ 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ๒๙,๐๔๖ 

21 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ๓๓,๕๐๐ 

22 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ๑๐,๐๐๐ 

23 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕,๕๓๒,๗๐๐ 

24 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ๑,๒๗๖,๐๐๐ 

25 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ๕๔,๐๐๐ 

26 สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี/ท้องถิ่น ๑๓๐,๐๐๐ 

27 อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ๙๖๖,๐๐๐ 

28 โรงเรียนผู้สูงอายุ ๑๔๒,๙๙๐ 

29 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ๒๖๐,๐๐๐ 

30 ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า ๑๐,๐๐๐ 

31 อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์และการจัดการน้ าเสีย ๑๐,๐๐๐ 

    



 
 

๓๐๔ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

32 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ๒๐,๐๐๐ 

33 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูระบายทดน้ าบ้านพรรณา หมู่ ๒ ๔๗๑,๐๐๐ 

34 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานไฟฟ้าถนน) ๘๘,๔๗๖ 

35 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน สะพาน เสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
(ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานไฟฟ้าถนน) 

๗๔๔,๒๐๐ 

36 จัดหาวัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมถนน สะพาน (วัสดุก่อสร้างงานไฟฟ้าถนน) ๔,๘๐๐ 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ ๒๔๖,๐๐๐ 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔ ๓๘๓,๐๐๐ 

39 
ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ ๑๑ สายหนองแวง-หนอง
ทุ่ม 

๓๖๗,๐๐๐ 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูบ้านบะทอง หมู่ ๕ ๔๓๕,๐๐๐ 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูบ้านน้อยโนนจ านงค์ หมู่ ๑๐ ๒๐๖,๐๐๐ 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอ้อ-บ้านขัวขอนแคน ต.ต้นผึ้ง ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง(เส้นหลัง รร.) ๖๓๕,๐๐๐ 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบะทองใหม่-แยกคลองชลประทาน ๑,๑๐๙,๐๐๐ 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง-แยกคลองชลประทาน ๗๗๘,๐๐๐ 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองอ้อ ๑,๐๙๘,๐๐๐ 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยโนนจ านงค์ (สายตรงข้าม รพ.) ๗๒๘,๐๐๐ 

48 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบล าน้ าอูน สายบ้านวังปลาป้อม-บ้านหนองเดิ่น ๑๐๓,๐๐๐ 

49 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียงล าน้ าอูน สายบ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง ๙๘,๐๐๐ 

50 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านโคกสุวรรณ หมู่ ๖ ๕๗๕,๐๐๐ 

51 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูบ้านน้อยโนนจ านงค์ หมู่ ๑๐ ๒๑๐,๐๐๐ 

52 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ ๓๖๑,๐๐๐ 

 
 



 
 

๓๐๕ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙-บ้านหนองอ้อหมู่๑๓ ๙๒๕,๐๐๐ 

54 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ๔๔๓,๐๐๐ 

55 จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๒๕,๐๐๐ 

56 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ๑๙๓,๘๐๐ 

57 
เตรียมการรับเสด็จ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๔,๘๕๐ 

58 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๓๖,๒๐๐ 

59 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ๒๔,๙๗๗.๒๔ 

60 สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ๕๐,๖๐๐ 

61 ประชาคมบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐๐ 

62 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ๔,๙๔๕ 

63 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ๓,๒๘๐ 

64 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี ๔,๙๔๕ 

65 งบกลางเงินส ารองจ่าย ๒๑,๗๐๐ 

66 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๙,๙๕๐ 

67 จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ๑๗,๘๐๐ 

68 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ๔,๙๔๕ 

69 พิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

๘๐,๐๐๐ 

 
     

************************************ 
 


