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ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานคร 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร

ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลพรรณานคร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลพรรณานคร ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
      "บ้านเมอืงน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น าชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลพรรณานคร 
1. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการประกอบอาชีพ และการเกษตรกรรม 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
5. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปการ

อย่างทั่วถึง 
6. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
7. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลพรรณานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
      เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 

เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

32 9,968,000.00 36 8,518,000.00 18 7,730,000.00 18 4,730,000.00 17 730,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

29 15,722,000.00 45 16,692,000.00 35 18,036,000.00 36 33,734,000.00 31 13,336,000.00 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 22,574,000.00 15 34,744,000.00 19 46,163,000.00 10 2,860,500.00 21 42,041,620.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

70 47,302,800.00 40 44,319,000.00 72 42,302,300.00 82 38,470,500.00 112 66,766,620.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 46 16,925,000.00 54 17,327,500.00 24 2,120,000.00 23 1,620,000.00 23 1,620,000.00 

รวม 192 122,491,800.00 190 121,600,500.00 168 116,351,300.00 169 81,415,000.00 204 124,942,400.00 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2561 งบประมาณ 31,420,000.00 บาท งบประมาณเงินสะสม 962,900.00 บาท เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 7,117,888.00 บาท งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  362,000 บาท     
และงบประมาณที่หน่วยงานอ่ืนด าเนินการในพ้ืนที่ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 120 โครงการ แผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรรณานคร 
จ านวน  17 โครงการสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/
หน่วยงานอ่ืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 434,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22 12,127,219.00 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 868,939.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 11,092,009.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 49 15,655,621.00 

รวม 120 40,177,788.00 

โครงการทีบ่รรจุไว้ในแผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 17 โครงการ 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 0.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17 362,000.00 

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 0 0.00 

รวม 17 362,000.00 

รายละเอียดโครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลพรรณานคร มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพื้นท่ี 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

การจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบัญญัติ 110,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีด้ังเดิม
ของคนไทย 

จัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบัญญัติ 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีละ 1 ครั้ง 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 65,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและประเพณีส าคัญของคนไทย 

ปีละ 1 ครั้ง 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาและวัน
ส าคัญอื่น ๆ 

เทศบัญญัติ 11,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา 

จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและวัน
ส าคัญอื่น ๆ 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

จัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปุู
ฝั้น อาจาโร 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปุูฝั้น 
อาจาโร 

ปีละ 1 ครั้ง 
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8. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว(อบรม
มัคคุเทศก์น้อย) 

เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อให้มีมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้และ
บริการนักท่องเท่ียว 

จ านวน 50 คน 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

จ้างเหมาบุคคลดูแลสวนหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

เทศบัญญัติ 78,000.00 เพื่อให้มีบุคคลดูแลบ ารุงรักษาสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีความสะอาด
สวยงามเพื่อดึงดูกนักท่องเท่ียว 

จ านวน 1 คน 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสวนบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑพ์ระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

เทศบัญญัติ 11,884.00 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล
บ ารุงรักษาสวนหน้าพิพิธภัณฑ์ให้มีความ
สะอาดสวยงาม 

วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
การเกษตร ฯลฯ 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ค่าสาธารณูปโภคบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

เทศบัญญัติ 46,116.00 เพื่อให้มีน้ าประปาและไฟฟูาส่องสว่าง
ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟูาบริเวณสวนหน้า
พิพิธภัณฑ์ฯ 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม เทศบัญญัติ 8,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการท าอาหาร เทศบัญญัติ 8,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม เทศบัญญัติ 8,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

15. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านงานช่าง เทศบัญญัติ 8,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 1-13 

16. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เทศบัญญัติ 128,531.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. ในเขต
พื้นท่ี จ านวน 2 แห่ง 

17. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
พื้นท่ี 

เทศบัญญัติ 464,150.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนใน
พื้นท่ี จ านวน 3 โรงเรียน 

18. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เทศบัญญัติ 746,950.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.ในพื้นท่ี 

ศพด. 2 แห่ง 

19. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,588,888.00 เพื่อให้เด็กก่อนปฐมวัยมีสถานท่ีส าหรับ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 50,000.00 เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกันเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ศพด.และ
โรงเรียนในพื้นท่ี 

21. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน) 

เทศบัญญัติ 3,600.00 เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน 

จัดหาหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

22. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบัญญัติ 156,000.00 เพื่อให้ ศพด.มีความสะอาดเป็นระเบียบ
น่าเรียนเด็กนักเรียนมีสุขภาพท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาด 
ศพด.จ านวน 2 แห่ง 

23. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 

24. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบัญญัติ 130,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและ
นันทนาการร่วมกันเสริมสร้างความ
สามัคคี 

ปีละ 1 ครั้ง 

25. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายของ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา 

26. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เทศบัญญัติ 9,000.00 เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยแก่ผู้ยากจน ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นท่ี 

คนยากจนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นท่ีท่ีมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ ์

27. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา       จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เทศบัญญัติ 40,000.00 เพื่อควบคุมและรณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นท่ี 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าปี
ละ 1 ครั้ง 
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28. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ จัดกิจกรรมอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์ 

29. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เทศบัญญัติ 5,783,900.00 เพื่อสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ฯ 

30. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

เทศบัญญัติ 1,455,200.00 เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพท่ีขอรับเบี้ยยังชีพ 

31. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ เทศบัญญัติ 66,000.00 เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้
ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดเช้ือเอดส์ท่ีขอรับเบี้ยยังชีพ 

32. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี/ท้องถ่ิน 

เทศบัญญัติ 130,000.00 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันควบคุม
โรคการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน
ในพื้นท่ี 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯตาม
หลักเกณฑ์ท่ี สปสช.ก าหนด 

33. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 

เทศบัญญัติ 1,095,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.)ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนในพื้นท่ี 

34. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โรงเรียนผู้สูงอายุ  0.00 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนของผู้สูงอาย ุ

จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นท่ี 

35. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เทศบัญญัติ 260,000.00 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านๆละ
20,000บาทโดยให้จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 3 โครงการ 

36. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ท้องถ่ินรักการอ่าน เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสถานท่ี
ส าหรับอ่านหนังสือ 

1 แห่ง 

37. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ี 

38. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก  0.00 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก 

39. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 

40. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ธนาคารขยะรีไซเคิล  0.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะเพิ่ม
มูลค่า 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและท า
กิจกรรมธนาคารขยะในพื้นท่ี 

41. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า(วัสดุก่อสร้าง) เทศบัญญัติ 2,939.00 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยเก็บกักน้ า
ในพื้นท่ี 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 

42. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงชุดเครื่องยกบานประตูระบายน้ า
ห้วยดอนดู่ บ้านพรรณา หมู่ 2 

เงินสะสม 40,900.00 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงชุดเครื่องยกบานประตูระบายน้ า 

43. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทศบัญญัติ 20,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกในการจัดการและ
อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

พื้นท่ีเทศบาล 

44. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบัญญัติ 240,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท้ิงและก าจัดขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

ค่าท้ิงขยะและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 

45. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

เทศบัญญัติ 312,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บขยะในพื้นท่ีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

46. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย 

เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะใน
ชุมชน 

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

47. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าน้ า ล าห้วย เทศบัญญัติ 33,900.00 เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ใน
ปริมาณมาก 

หนองน้ า ล าน้ า ล าห้วยในพื้นท่ี 

48. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ าต้นทุนด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน (Ground Water Bank) 

เทศบัญญัติ 121,200.00 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรและเพื่อเป็นรากฐานในการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 

49. การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ เทศบัญญัติ 78,000.00 เพื่อขับรถบรรทุกขยะน าขยะมูลฝอยไป
ก าจัดหรือท าลายอย่างถูกวิธี 

จ านวน 1 คน 

50. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน เทศบัญญัติ 337,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลพรรณานคร 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน 

51. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพาน
เสริมผิวถนนลูกรังหรือสิ่งก่อสร้างอื่นและ
ครุภัณฑ์อื่น 

เทศบัญญัติ 225,538.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ถนน สะพาน ในพื้นท่ี 

52. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุส าหรบัซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล(งานไฟฟูาถนน) 

เทศบัญญัติ 85,300.00 เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี เช่น วัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
วัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมถนน สะพาน 
ฯลฯ 

หมู่บ้านในพื้นท่ี 

53. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Over lay) สาย
บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง 

เงินสะสม 447,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บ้านนาหัวช้าง 

54. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก
ชุมพร หมู่ 8 (สายจากหน้าบ้านนาย     
สุรศักด์ิ ศรีพรหม ถึงบ้านนางสุขดี   
วรรณวาส) 

เทศบัญญัติ 155,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

55. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมคันทางตลิ่งน้ าอูน 
บ้านบะทองใหม่ หมู่ 12 

เงินสะสม 475,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมคันทางตลิ่งล าน้ าอูน 

56. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เสริมผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
สะพานบ้านนาหัวช้าง-ฝายน้ าล้นบ้านบะ
ทองใหม่ 

เทศบัญญัติ 3,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

เสริมผิวจราจรลูกรัง 

57. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
พรรณา หมู่ 2 สายข้าง ทต.พรรณานคร 

งบพัฒนา
จังหวัด 

460,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ความยาว 300 เมตร 

58. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ 9 

งบพัฒนา
จังหวัด 

127,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

59. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองอ้อ หมู่ 13 

งบพัฒนา
จังหวัด 

310,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

ถนน คสล. 

60. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ
ปฏิบัติงานบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล (แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา) 

เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โครงสร้างพื้นฐาน 

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

61. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดหาวัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมถนน 
สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่น (กองช่าง) 

เทศบัญญัติ 51,360.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วัสดุก่อสร้าง 

62. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคฯเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตจ าหน่ายประปา
ในพื้นท่ี 

เทศบัญญัติ 53,873.00 เพื่ออุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตจ าหน่ายประปาให้
ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 1-13 

63. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขอบทางฝั่ง
ขวาทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข สน.ถ.
102-01 

เงนิอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,700,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 1200 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร 

64. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เทศบัญญัติ 113,428.00 เพื่อบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลได้รับการ
บ ารุงรักษา 
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65. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างต่อเติมถนน คสล.บ้านหนองแวง 
หมู่ 11 สายหน้าบ้านนางพัชรี ค าพุก ถึง
แยกถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง 

เทศบัญญัติ 151,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ท.1-0. 

66. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างต่อเติมถนน คสล. บ้านหนองแวง 
หมู่ 11 สายหน้าบ้านนายธง จอมสีวัน ถึง
แยกหนองแวง 

เทศบัญญัติ 74,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก 

-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง ท.1.01 

67. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้าน
ม่วงไข่ หมู่ 1 สายหน้าบ้านนายประทิน 
นามธิราช ถึงบ้านนางพิณศรี เปียหมั้น 

เทศบัญญัติ 276,000.00 เพื่อให้มีระบบการระบายน้ าท่ีดี ปูองกัน
การเกิดน้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาด 0.40 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานรางระบายน้ า คสล.ย่าน
ชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 แผ่นท่ี 80 

68. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่(การ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล)(แผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

เทศบัญญัติ 12,500.00 เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับทราบ 

จ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ 

69. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ เทศบัญญัติ 3,110.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัด
ท่ีดินสาธารณะในพื้นท่ี 

ท่ีดินสาธารณะในเขตพื้นท่ี 

70. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขอบทางฝั่ง
ซ้ายทางหลวงท้องถ่ิน หมายเลข สน.ถ 
102-01 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,800,000.00 เพื่อให้มีระบบการระบายน้ าท่ีดี ปูองกัน
การเกิดน้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

71. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบะ
ทองใหม่ หมู่ 12 (สายสะพานบ้านนาหัว
ช้าง-ฝายน้ าล้น) 

เทศบัญญัติ 497,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
โดยสะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

72. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เงินเดือน ค่าตอบแทนฝุายการเมือง เทศบัญญัติ 2,564,640.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าตอบแทน
ฝุายการเมือง 

ฝุายการเมือง 

73. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ส านักปลัด/กองคลัง 

เทศบัญญัติ 7,183,172.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถ่ินเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างส านัก
ปลัด กองคลัง 

74. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

เทศบัญญัติ 5,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอยต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

75. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุงาน
บริหารท่ัวไป 

เทศบัญญัติ 491,805.00 เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

76. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุงาน
บริหารงานคลัง 

เทศบัญญัติ 90,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

77. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารด้านค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

เทศบัญญัติ 221,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

78. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ประเมินความพึงพอใจของการบริการ
ประชาชนของเทศบาลต าบลพรรณานคร 

เทศบัญญัติ 25,000.00 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นท่ีในการบริหารงานของเทศบาล 

พื้นท่ีเทศบาล 

79. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

กิจกรรม 5 ส เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส ภายในส านักงาน
และบริเวณโดยรอบ 

จัดกิจกรรม 5 ส ทุกเดือน 

80. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน 

พื้นท่ีเทศบาล 

81. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เทศบัญญัติ 49,500.00 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พื้นท่ีเทศบาล 

82. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ินพนักงานจ้าง 

83. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบัญญัติ 30,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีอาจเกิดข้ึนลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินและบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน 

พื้นท่ีเทศบาล 

84. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ปูองกันภัย 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัย
และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ประชาชนในพื้นท่ี 

85. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก อป
พร.(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ,รายจ่าย
ซึ่งบริการ งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนฯ) 

เทศบัญญัติ 59,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร.ในการปฏิบัติหน้าท่ีปูองกันและ
บรรเทาภัยและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

สนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่า
เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นของ
สมาชิก อปพร. 

86. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ งานการศึกษา 

เทศบัญญัติ 1,470,240.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถ่ินเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการครูพนักงานส่วนท้องถ่ิน พนักงาน
จ้าง 



8 
 

87. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าใช้สอย
แผนงานการศึกษา(รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ) 

เทศบัญญัติ 1,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทุกส่วนงาน 

88. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ กอง
ช่าง (งานบริหารท่ัวไปฯ) 

เทศบัญญัติ 49,100.00 เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

89. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
กองช่าง 

เทศบัญญัติ 31,892.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ินพนักงานจ้าง 

90. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานแผนงาน
สาธารณสุข (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการฯ) 

เทศบัญญัติ 3,400.00 เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

91. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เทศบัญญัติ 4,325.00 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้บริการประชาชน
ในพื้นท่ี 

หมู่ท่ี 1-13 

92. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรชุมชน ฯลฯ 

หมู่ท่ี 1-13 

93. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว 

เทศบัญญัติ 7,460.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอยต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

หมู่ท่ี 1-13 

94. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เทศบัญญัติ 33,675.00 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีตามนโยบายของรัฐบาล 

กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นท่ี 

95. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

กิจกรรมการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เทศบัญญัติ 2,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ี 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

96. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ
แผนงานการเกษตร 

เทศบัญญัติ 14,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 

97. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน 

เทศบัญญัติ 83,062.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถ่ินเพื่อ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้าง 

98. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(กบท.) 

เทศบัญญัติ 330,600.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถ่ินเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

99. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เทศบัญญัติ 27,616.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถ่ินเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

100. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

งบกลางเงินส ารองจ่าย เทศบัญญัติ 148,620.00 เพื่อจ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีหรือในกรณีจ าเป็น
ฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

หมู่ท่ี 1-13 

101. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพรรณา
นิคมเพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ
การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ และ
ภารกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท.ฯ 

เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าท่ีของ อปท.ท่ีต้องบูรณาการร
ร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพรรณานิคม 

102. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
กองคลัง 

เทศบัญญัติ 100,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักปลัด 

103. การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงท่ีดี 

ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน อปพร.ในการ
ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

104. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสตร ี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 

105. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ส านักปลัด 

เทศบัญญัติ 290,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชการของผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

106. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติ 36,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พื้นท่ีเทศบาล 

107. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่(การ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล) 

เทศบัญญัติ 0.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 

108. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

เทศบัญญัติ 25,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

จ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดท า
เข้าเล่ม ถ่ายเอกสารหรือเอกสารรูปเล่มฯ 
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109. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองาน
ประชาสัมพันธ์ 

เทศบัญญัติ 102,000.00 เพื่อให้มีบุคคลช่วยเหลืองาน
ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูล สารสนเทศ 
และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 1 คน 

110. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาด
ภายในอาคารส านักงานเทศบาล 

เทศบัญญัติ 78,000.00 เพื่อให้ภายในอาคารส านักงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จ านวน 1 คน 

111. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสวนหย่อม
บริเวณหน้าท่ีท าการเทศบาลและบริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑพ์ระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 

เทศบัญญัติ 78,000.00 เพื่อดูแลรักษาสวนหย่อมหน้าท่ีท าการ
และบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีความ
สวยงาม 

จ านวน 1 คน 

112. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย เทศบัญญัติ 78,000.00 เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณส านักงาน
เทศบาล 

จ านวน 1 คน 

113. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบริการอื่น เทศบัญญัติ 40,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ค่าจ้างเหมาบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 

114. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงาน
บริหารท่ัวไป ส านักปลัด/กองคลัง 

เทศบัญญัติ 105,000.00 เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

115. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร เทศบัญญัติ 46,594.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม -
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 

116. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบัญญัติ 10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วัสดุในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

117. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เทศบัญญัติ 10,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

จ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล 

118. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลือการจัดท าแผนท่ี
ภาษ ี

เทศบัญญัติ 44,000.00 เพื่อให้การจัดท าแผนท่ีภาษีของเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 คน 

119. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง 
ๆ กองช่าง 

เทศบัญญัติ 1,534,820.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เงินเดือนค่าตอบแทนกองช่าง 

120. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานสาธารณสุข เทศบัญญัติ 102,000.00 เพื่อให้มีพนักงานช่วยเหลืองาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

จ านวน 1 คน 

รายละเอียดโครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลพรรณานคร มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อบรมเครือข่ายพัฒนาระบบ
บริการผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ต าบลพรรณา  

กองทุน
หลักประกันฯ 

20,000.00 อสม.เช่ียวชาญเบาหวาน ความดัน มี
อุปกรณ์เครื่องมือและสื่อสนับสนุนอย่าง
เพียงพอฯ 

อบรมเครือข่ายพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังผู้ปุวยเบาหวาน 105 คน ความดัน 65 คน 
อสม 15 คน ผู้น าชุมชน 15 คน 

2. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

รณรงค์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
ต าบลพรรณา  

กองทุน
หลักประกันฯ 

20,000.00 เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์เร็วก่อน 
12 สัปดาห ์

หญิงต้ังครรภ์ 15 คน อสมช.แม่ละเด็ก 130 คน 
หญิงวัยเจริญพันธ์ 42 คน ผู้น า 13 คน 

3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อบรมเชิงปฏิบัติการคนพรรณา
หน้าใส หุ่นดี ไม่มีโรคในกลุ่มเสี่ยง
ต าบลพรรณา  

กองทุน
หลักประกันฯ 

20,000.00 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เร่ืองโรคอ้วน ลง
พุง ลดการเกิดโรคฯ 

อบรมให้ความรู้ประชาชน อสม. กลุ่มเสี่ยง จ านวน 
200 คน 

4 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ชุมชนร่วมใจปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

กองทุน
หลักประกันฯ 

63,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สร้างสุขนิสัยใน
การก าจัดลูกน้ ายุงลายฯ 

ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 

5 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2562 

กองทุน
หลักประกันฯ 

30,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 

ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุจ านวน 80 คน 

6 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ปูองกันแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอัน
ควร 

กองทุน
หลักประกันฯ 

32,000.00 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาท่ีถูกต้อง
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน 

7 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายผุู้พิการ กองทุน
หลักประกันฯ 

35,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการมีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ จ านวน 100 คน 

8 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เยาวชนรุ่นใหม่ห่วงใยสุขภาพไม่
ศิโรราบต่อสิ่งเสพติด (ลานดนตรี 
ลานชีวิต) 

กองทุน
หลักประกันฯ 

32,000.00 เพื่อเป็นการสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด 

เด็กเยาวชนในพื้นท่ีจ านวน 100 คน 

9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย (คลินิก
กีฬาสร้างสุขภาพ) 

กองทุน
หลักประกันฯ 

30,000.00 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะด้าน
กีฬาข้ันพื้นฐานแก่เด็กเยาวชน 

เด็กเยาวชน 80 คน 
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10 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กอย่าง
รอบด้าน 

กองทุน
หลักประกันฯ 

10,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพฯ 

จ านวน 30 คน 

11 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบมีส่วน
ร่วม 

กองทุน
หลักประกันฯ 

8,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
ของเด็กปฐมวัย 

จ านวน 30 คน 

12 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ศูนย์เด็กน่าอยู่ปลอดภัยร่วมใจ
พัฒนา Big Cleaning Day 

กองทุน
หลักประกันฯ 

10,000.00 เพื่อให้ครแูละผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออย่างถูกต้อง 

จ านวน 30 คน 

13 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ศูนย์เด็กสัมพันธ์แบ่งปันความรัก กองทุน
หลักประกันฯ 

12,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถใน
การเล่นกีฬาฯ 

จ านวน 30 คน 

14 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและ
สมอง 

กองทุน
หลักประกันฯ 

8,000.00 เพื่อส่งเสริมและฝึกหัดเด็กให้มีทักษะในการ
ใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กมัดใหญ่ 

จ านวน 50 คน 

15 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ศูนย์เด็กสะอาดปลอดภัยห่างไกล
โรคมือเท้าปาก Big Cleaning 
Day 

กองทุน
หลักประกันฯ 

10,000.00 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ
เท้าปากและโรคท่ัวไปอย่างถูกต้อง 

จ านวน 50 คน 

16 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรมศูนย์เด็กสัมพันธ์สร้าง
ฝันครอบครัวอบอุ่น 

กองทุน
หลักประกันฯ 

12,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสนใจใน
การเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง 

จ านวน 50 คน 

17 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก
แบบมีส่วนร่วม 

กองทุน
หลักประกันฯ 

10,000.00 เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมดูแลทันตสุขภาพฯ 

จ านวน 50 คน 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลต าบลพรรณานคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
30,977,539.45  บาท งบประมาณเงินสะสม 961,900.00 บาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
7,117,888.00 บาท โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 110 
โครงการ จ านวนเงิน 39,057,327.45 บาท สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
     ๑. รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

- ประมาณการไว้    จ านวน  ๓1,420,๐๐๐.๐๐   บาท  
- รับจริงตามงบประมาณทั้งสิ้น   จ านวน  ๓3,045,285.10   บาท  
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   จ านวน  7,117,888.00  บาท  

จ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

หมวด/ประเภท รายได้ 
งบประมาณ (บาท) 

ประมาณการ 
รายรับ 

รับจริงตาม
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

 

รวม 

ภาษีอากร 349,000.00 414,617.75 - 414,617.75 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

127,400.00 126,772.60 - 126,772.60 

รายได้จากทรัพย์สิน 170,000.00 203,277.96 - 203,277.96 
รายได้เบ็ดเตล็ด 67,600.00 27,581.00 - 27,581.00 
รัฐบาลจัดสรรให้ 15,816,000.00 17,460,293.79 - 17,460,293.79 
เงินอุดหนุนทั่วไป 14,890,000.00 14,812,742.00 - 14,812,742.00 
เงินอุดหนุน
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- - 7,117,888.00 7,117,888.00 

รวมทั้งสิ้น 31,420,000.00 33,045,285.10 7,117,888.00 40,163,173.10 
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 ๒. รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  

- ประมาณการรายจ่าย    จ านวน  ๓1,42๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
- รายจ่ายจริงทั้งสิ้น    จ านวน  30,977,539.45   บาท  
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   จ านวน  7,117,888.00  บาท  

จ าแนกรายจ่ายได้ ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย/หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ (บาท) 
ประมาณการ 

รายจ่าย 
จ่ายจริงจากเงิน

งบประมาณ 
จ่ายจากเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

 
รวม 

งบกลาง 8,024,998.00 7,963,295.00 - 7,963,295.00 
เงินเดือนฝุายการเมือง 2,564,640.00 2,508,720.00 - 2,508,720.00 
เงินเดือนฝุายประจ า 8,772,780.00 8,756,071.00 - 8,756,071.00 
ค่าตอบแทน 1,468,952.00 1,451,242.00 - 1,451,242.00 
ค่าใช้สอย 3,787,544.00 3,626,064.00 - 3,626,064.00 
ค่าวัสดุ 1,412,669.00 1,327,486.14 - 1,327,486.14 
ค่าสาธารณูปโภค 267,116.00 232,748.31 - 232,748.31 
ค่าครุภัณฑ์ 1,925,000.00 1,922,000.00 29,000.00 1,951,000.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,762,428.00 1,756,040.00 7,088,888.00 8,844,928.00 
งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 1,408,873.00 1,408,873.00 - 1,408,873.00 

รวมทั้งสิ้น 31,420,000.00 30,977,539.45 7,117,888.00 38,095,427.45 

    3. การใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภท
โครงการ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน
สะสมที่ใช้ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนามในสัญญา 
ก่อหนี้ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Over Lay) สายบ้านนาหัว
ช้าง-บ้านบะทอง งานสร้างผิวแอสฟัสติกคอนกรีต    
บนผิวคอนกรีตหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 0.35 
กม. ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+837  ถึง 1+187 
ระยะทาง 0.35 กม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง 

447,000 446,000 446,000 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงชุดเครื่องยกบานประตูระบายน้ าห้วย
ดอนดู่ บ้านพรรณา หมู่ 2 

40,900 40,900 40,900 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมคันทางตลิ่งน้ าอูนบ้านบะทอง
ใหม่ หมู่ 12 ความยาวรวม 160 ม. ปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม.พร้อมผิวจราจรลูกรัง 

475,000 475,000 - 



12 
 

รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1. ครุภณัฑ์ส านักงาน    

 1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 30,0000.00 ส านักปลดั  

 1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค ์ 32,500.00 ส านักปลดั  

 1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 15,000.00 ส านักปลดั  

 1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ 37,000.00 ส านักปลดั  

2. ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ    

 2.1 ค่าจัดซื้อตูล้ าโพงอเนกประสงค์ 5,900.00 ส านักปลดั  

3. ครุภณัฑ์ส านักงาน    

 3.1 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน  11,000.00 กองคลัง  

4. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์    

 
4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
ชนิด ขาวด าเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 

9,000.00 กองคลัง  

5. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง    

 5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 7,500.00 ส านักปลดั  

6. ครุภณัฑ์ส านักงาน    

 6.1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 3,000.00 กองช่าง  

 6.2 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 5,500.00 กองช่าง  

 6.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 5,000.00 กองช่าง  

7. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

 7.1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 40,800.00 กองช่าง  

8. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว    

 8.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 9,800.00 ส านักปลดั  

9. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง    

 9.1 รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตนั 1,710,000.00 กองช่าง 
กันเงินกรณีมไิด้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

ช. ผลการด าเนินงาน 
               เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม 

        

  2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม 

        

3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

          

4.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสตัว์ 
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5.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร 

         

6.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานชา่ง 

          

7.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา            

          

8.โครงการจัดงานวนัสงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุ 
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9.กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวนัส าคัญอื่นๆ 

               

10.โครงการจัดงานวนัร าลึกครบรอบมรณภาพลวงปูุฝัน้ อาจาโร 

         

11.โครงการประเพณีลอยกระทง 

         

12.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ   
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13.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธานฯ 

         

14.โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 

        

15.กิจกรรมสนับสนุนเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 

        

16.สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดบัพื้นที/่ท้องถ่ิน 
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17.โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

        

18.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

        

19.โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

        

20.โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาส (นายวชิิต พึ่งศรี หมู่ 1) 
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21.โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพชืในแหล่งน้ าสาธารณะ 

         

22.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายกระสอบ) 

         

23.โครงการปรับปรุงชดุเคร่ืองยกบานประตูระบายน้ าห้วยดอนดู่บา้นพรรณา หมู่ 2 

                

24.โครงการจัดการสิง่แวดล้อมในชุมชน 
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25.โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าน้ า ล าห้วย 

                    

26.โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ าตน้ทนุด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน(Ground Water Bank) 

                

27.โครงการธนาคารขยะ  

        

28.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Over lay) สายบา้นนาหัวช้าง-บ้านบะทอง 
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29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกชุมพร หมู่ 8 (สายหนา้บา้นนายสุรศักดิ์ ศรีพรหมฯ) 

             

30.โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ 11 (สายหน้าบ้านนางพัชรี ค าพุกฯ) 

        

31.โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมบ้านหนองแวง หมู่ 11 (สายหน้าบ้านนายธง จอมสีวันฯ) 

              

32.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บา้นมว่งไข่ หมู่1 (สายหนา้บา้นนายประเทิน นามธิราชฯ) 
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33.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู ขอบฝั่งซ้ายทางหลวงทอ้งถ่ิน หมายเลข สน.ถ.102-01 

         

34.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขอบฝั่งขวาทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สน.ถ.102-01 

             

35.โครงการปูองกันและลดอบุตัิเหตุทางถนน 

          

36.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับภัยและการปูองกันภัย 
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37.ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           

38.ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       

39.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 

        

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    22    พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

                         
        (นายสมยศ  ศรีสอาด) 

    นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร  


