
 

 
ประกาศ เทศบาลตำบลพังโคน 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

                  ด%วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให% อปท.สภาท%องถ่ิน และผู%บริหารท%องถ่ิน เป0ดเผยข%อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให%ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให%ประชาชนในท%องถินมีส6วนร6วมด%วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด%วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค9กรปกครองส6วนท%องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข%อ 30(5) กำหนดให%ผู%บริหาร
ท%องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต6อสภาท%องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท%องถ่ิน พร%อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให%ประชาชนในท%องถ่ินทราบ ในท่ีเป0ดเผยภายในสิบห%าวันนับแต6วันท่ี
ผู%บริหารท%องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล6าว และต%องป0ดประกาศโดยเป0ดเผยไม6น%อยกว6าสามสิบ
วัน โดยอย6างน%อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป� 
                  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให%เปGนไปตามเจตนารมณ9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด%วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค9กรปกครองส6วนท%องถ่ิน เทศบาลตำบลพังโคน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช%จ6าย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท%องถ่ิน ในรอบ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให%ประชาชนได%มีส6วนร6วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลพังโคน ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน� ของเทศบาลตำบลพังโคน  
    "เทศบาลตำบลพังโคน เปGนองค9กรปกครองส6วนท%องถ่ินท่ีมีความเปGนเลิศด%านการบริหารจัดการ มุ6งเน%นการ
พัฒนาแบบบูรณาการ พร%อมใจทำงานอย6างสมานฉันท9 ให%ความสำคัญกับการสร%างคุณภาพชีวิตท่ีดีให%กับ
ประชาชน นำไปสู6พังโคนเมืองน6าอยู6อย6างยั่งยืน " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลพังโคน  
    1.พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในเขตเทศบาลให%เหมาะสมกับการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง  
    2.ส6งเสริมการค%าการลงทุน และเศรษฐกิจในระดับฐานรากในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให%เติบโตอย6างยั่งยืน  
    3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให%มีความเปGนอยู6ท่ีดีท้ังทางร6างกายและจิตใจ โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส6งเสริมการศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การกีฬา/นันทนาการ และ
การสร%างความเข%มแข็งของชุมชน  
    4.ส6งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค9กรให%มีความพร%อมในการดำเนินงานส6งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล%อมในชุมชนให%สามารถดำรงอยู6ได%อย6างยั่งยืน  
ค. ยุทธศาสตร�การพัฒนา ของเทศบาลตำบลพังโคนได%กำหนดยุทธศาสตร9และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร9ไว% 
6 ยุทธศาสตร9 ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาส6งเสริมคุณภาพชีวิตให%กับประชาชน 
    การบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 



 

    การวางแผนการส6งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท6องเท่ียว 
    การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
    การส6งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปNญญาท%องถ่ิน 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลพังโคน ได%จัดทำแผนยุทธศาสตร9การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว%ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ6านการมีส6วนร6วมของประชาชน เช6น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟNงปNญหาและความต%องการท่ีแท%จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก6อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว%ในแผนพัฒนา 3 ป� ต6อไป  
    เทศบาลตำบลพังโคน ได%ประกาศใช%แผนพัฒนา5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได%กำหนดโครงการท่ีจะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร� 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา
โครงสร%างพื้นฐาน 

24 11,194,540 22 5,525,900 105 68,803,210 41 33,153,400 2 4,120,000 

การพัฒนาส6งเสริม
คุณภาพชีวิตให%กบั
ประชาชน 

17 10,731,000 18 10,662,925 23 13,431,000 18 10,511,000 18 10,511,000 

การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความม่ันคง 

10 1,384,000 9 4,175,000 16 23,382,000 11 1,769,000 8 680,000 

การวางแผนการ
ส6งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท6องเท่ียว 

1 300,000 3 460,600 2 6,300,000 1 300,000 1 300,000 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล%อม 

12 609,000 13 3,009,000 23 38,341,000 15 150,659,000 13 659,000 

การส6งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปNญญาท%องถิ่น 

11 3,260,000 10 1,630,000 14 4,280,000 13 1,880,000 8 1,210,000 

รวม 75 27,478,540 75 25,463,425 183 154,537,210 99 198,272,400 50 17,480,000 
 

   
 
  จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู%บริหารเทศบาลตำบลพังโคน ได%ประกาศใช%ข%อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู6ในข%อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 6,727,750 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร9 ได%ดังนี้  
 



 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข-อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน 2 287,000 

การพัฒนาส6งเสริมคุณภาพชีวิตให%กับประชาชน 3 5,879,000 

การบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 7 200,000 

การวางแผนการส6งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท6องเท่ียว - - 

การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อม 

7 361,750 

การส6งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปNญญาท%องถ่ิน - - 

รวม 19 6,727,750 
 

    รายละเอียดโครงการในข%อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลพังโคน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร� โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน1วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค� 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสร%าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนขยายเขต
ประปา ถนนรอบเมือง

5 หมู61 (ช6วงท่ี 2) 

175,000 กองช6าง เพื่อให%ประชาชนมี
น้ำประปาสำหรับใช%

อุปโภคบริโภคได%อย6าง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง
ไม6น%อยกว6า 250 เมตร 

2. การพัฒนาโครงสร%าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนขยายเขต
ประปา ถนนเลิง

พัฒนา ๔ ซอย ๒ หมู6
ท่ี ๘ 

112,000 กองช6าง เพื่อให%ประชาชนมี
น้ำประปาสำหรับใช%

อุปโภคบริโภคได%อย6าง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง
ไม6น%อยกว6า 160 เมตร 

3. การพัฒนาส6งเสริม
คุณภาพชีวิตให%กบั

ประชาชน 

จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) 

1,764,000 กองการศึกษา, เพื่อให%เด็กนักเรียนได%
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนโรงเรียนบ%านพังโคน
ฯและศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล 

4. การพัฒนาส6งเสริม
คุณภาพชีวิตให%กบั

ประชาชน 

สนับสนุนค6าใช%จ6าย
การบริหาร

สถานศึกษา ศูนย9
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลพังโคน 

695,000 กองการศึกษา, เพื่อให%การดำเนินการ
บริหารจัดการศูนย9พัฒนา

เด็กเล็กเปGนไปตาม
ระเบียบ 

ผู%บริหาร ครู นักเรียน ของ
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก 

5. การพัฒนาส6งเสริม
คุณภาพชีวิตให%กบั

ประชาชน 

อุดหนุนค6าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก

นักเรียน 

3,420,000 กองการศึกษา, เพื่อส6งเสริมโภชนาการ
ครบ 5 หมู6 

นักเรียนโรงเรียนบ%านพังโคน
จำปาสามัคคี ตามจำนวน ท่ี
ได%รับแจ%งเปGนฐานข%อมูลใน

การจัดสรร 

6. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

เทศบาลสัญจร 5,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให%บริการประชาชน

ของเทศบาล 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
เข%าร6วมงานไม6น%อยกว6า 300 

คน 

7. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

 
 
  

ค6าใช%จ6ายในการ
จัดการเลือกต้ัง 

150,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให%การจัดการเลือกต้ัง
เปGนไปโดยเรียบร%อย 

จัดการเลือกต้ัง 1 คร้ัง 



 

8. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

"โครงการอบรมให%
ความรู%เกี่ยวกับ

กฎหมายว6าด%วยการ
ปWองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชน9ทบั

ซ%อน " 

10,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส6งเสริมการปWองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชน9ทบัซ%อน 

ฝYกอบรมป�ละ 1 คร้ัง 

9. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

"โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเรียงความ

การปWองกันการทุจริต
ในวงราชการ " 

10,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

"เพื่อส6งเสริมการปWองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ในวงราชการ " 

จัดกิจกรรมประกวด ป�ละ 1 
คร้ัง 

10. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

โครงการอุดหนุนศูนย9
ปฏิบัติการร6วมในการ
ช6วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ในเขต
อำเภอพังโคน 

25,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อบูรณาการการ
ปฏิบัติงานในการ

ช6วยเหลือประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 

อุดหนุนงบประมาณให%กับ 
อปท.ท่ีเปGนหน6วยดำเนินการ

ป�ละ 1 คร้ัง 

11. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

โครงการฝYกอบรมและ
สัมมนา อปพร. 

0 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเตรียมความพร%อมใน
การปWองกันและบรรเทา

สาธารณภยั 

จัดอบรม อปพร. จำนวน 50 
คน 

12. การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

โครงการจัดซ้ือรถยนต9
ตรวจการณ9 

0 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

จัดซื้อรถยนต9บรรทุก (ดีเซล) 
ชนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม6ต่ำกว6า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต9สูงสุดไม6ต่ำกว6า 110 
กิโลวัตต9 ขับเคลื่อน 2 ล%อ แบบมี
ช6องว6างด%านหลังคนขับ (Cab) 

จำนวน 1 คัน 

13. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

โครงการรณรงค9
ปWองกันและควบคุม
โรคติดต6อจากยุง

พาหะ 

25,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพื่อปWองกันการแพร6
ระบาดของโรคติดต6อใน

ชุมชน 

ดำเนินการรณรงค9ปWองกัน
และฉีดพ6นหมอกควัน ป�ละ 
1 คร้ัง จำนวน 11 ชุมชน 

14. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

โครงการสัตว9ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ%า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย9 ดร. สมเด็จ
พระเจ%าน%องนางเธอ เจ%า
ฟWาจุฬาภรณวลัยลักษณ9 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี 

35,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพื่อปWองกันการแพร6
ระบาดของโรคพิษสุนัข

บ%าในหมู6ประชาชน 

ดำเนินการฉีดวัคซีนให%กับ
สุนัขจรแมว จัด ป�ละ 1 คร้ัง 

จำนวน ๑๑ ชุมชน 

15. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

อบรมผู%ประกอบการ
ด%านสุขาภิบาลอาหาร
ในเขตเทศบาลตำบล

พังโคน 

35,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพือส6งเสริมความรู%ให%
ผู%ประกอบการด%าน
สุขาภิบาลอาหาร 

จัดกิจกรรมอบรมให%ความรู%
ผู%ประกอบการป�ละ 1 คร้ัง 

จำนวน 100 คน 

16. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

โครงการการลดภาวะ
โลกร%อน 

20,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพื่อสร%างจิตสำนึกในการ
รักษาและ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อมให%กับ

ประชาชน 

จัดอบรมประชาชน จำนวน 
๑๐๐ คน 

17. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

ปลูกต%นไม%ในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

20,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพื่อสร%างส่ิงแวดล%อมใน
ชุมชนให%เหมาะสมกับการ

อยู6อาศัย 

ปลูกต%นไม% จำนวน 999 ต%น 



 

18. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

อุดหนุนการ
ดำเนินงานตาม

แนวทางโครงการ
พระราชดำริด%าน
สาธารณสุข 11 

ชุมชน 

220,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพื่อดำเนินงานบริการ
ด%านสาธารณสุขในพื้นท่ี
ตามแนวทางพระราชดำริ 

อุดหนุนงบประมาณให%กับ
คณะกรรมการชุมชนในการ

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด%าน
สาธารณสุข จำนวน ๑๑ 

ชุมชน 

19. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล%อม 

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหาร

ปลอดภัย 

6,750 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล%อม 

เพื่อส6งเสริมการบริโภค
อาหารสะอาด ปลอดภยั 

และมีประโยชน9ต6อ
สุขภาพ 

ดำเนินการ ๑๑ ชุมชน 

 

ฉ. การใช%จ6ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลพังโคน มีการใช%จ6ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข%อบัญญัติงบประมาณ โดยได%มีการก6อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 
11 โครงการ จำนวนเงิน 6,526,000 บาท มีการเบิกจ6ายงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 5,244,882 ล%านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร9 ได%ดังน้ี 

ยุทธศาสตร9 โครงการ 
การก6อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ6ายงบประมาณ 
 

การพัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน 2 161,403.63 2 161,403.63  

การพัฒนาส6งเสริมคุณภาพชีวิตให%กบั
ประชาชน 

3 4,729,258.76 3 4,729,258.76 
 

การบริหารกจิการบ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

1 25,000 1 25,000 
 

การวางแผนการส6งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท6องเท่ียว 

- - - - 

 

การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม 

5 329,220 5 329,220 
 

การส6งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปNญญาท%องถิ่น 

    
 

รวม 11 5,244,882.39 11 5,244,882.39  

    
 รายละเอยีดโครงการในข%อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลพังโคน ท่ีมีการก6อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร9 
ช่ือโครงการตาม

แผน  
งบตามข%อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ6าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน อุดหนุนขยายเขต
ประปา ถนนรอบ
เมือง 5 หมู6ที่ 1 
(ช6วงท่ี 2) 

175,000 82,898.82 82,898.82 92,101.18 

2.  การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน อุดหนุนขยายเขต
ประปา ถนนเลิง
พัฒนา 4 ซอย 2 
หมู6ที่ 8 

112,000 78,504.81 78,504.81 33,495.19 

3.  การพัฒนาส6งเสริมคุณภาพชีวิต
ให%กับประชาชน 

ค6าอาหารเสริม 
(นม) 

1,764,000 1,506,298.76 1,506,298.76 257,701.24 

4.  การพัฒนาส6งเสริม
คุณภาพชีวิตให%กบั
ประชาชน 

ค6าใช%จ6ายโครงการ
สนับสนุนค6าใช%จ6าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

695,000 695,000 695,000 0 



 

5.  การพัฒนาส6งเสริม
คุณภาพชีวิตให%กบั
ประชาชน 

เงินอุดหนุนส6วน
ราชการ 

3,420,000 2,527,960 2,527,960 892,040 

6.  การบริหารกจิการ
บ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

อุดหนนโครงการ
จัดต้ังศูนย9
ปฏิบัติการร6วมใน
การช6วยเหลือ
ประชาชนของ 
องค9กรปกครอง
ส6วนท%องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 0 

7.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อม 

โครงการรณรงค9
ปWองกันและควบคุม
โรคติดต6อจากยุง
พาหะ 

25,000 23,700 23,700 1,300 

8.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อม 

โครงการสัตว9ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับ%า ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย9 ดร. 
สมเด็จพระเจ%าน%อง
นางเธอ เจ%าฟWาจฬุา
ภรณวลัยลักษณ9 อัคร
ราชกมุารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

35,000 32,380 32,380 2,620 

9.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อม 

โครงการอบรม
ผู%ประกอบการด%าน
สุขาภิบาลอาหาร 

35,000 35,000 35,000 0 

10.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อม 

โครงการปลูกต%นไม%
ในชุมชนเขต
เทศบาลตำบลพัง
โคน 

20,000 18,140 18,140 1,860 

11.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อม 

อุดหนุนการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด%าน
สาธารณสุข 11 
ชุมชน 

220,000 220,000 220,000 0 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป7 2563 
เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน จ.สกลนคร  

ยุทธศาสตร� 

แผนการดำเนนิการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ

1.การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน 105 68,803,210 



 

2.การพัฒนาส6งเสริมคุณภาพชีวิตให%กับประชาชน 23 13,431,000 

3.การบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 16 23,382,000 

4.การวางแผนการส6งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท6องเท่ียว 2 6,300,000 

5.การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ9ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

23 38,341,000 

6.การส6งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปNญญาท%องถ่ิน 14 4,280,000 

รวม 183 154,537,210 
 

 
 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลพังโคน ได%ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป� 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได%รับ
ความร6วมมือ การส6งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต6างๆ 
ประสบผลสำเร็จด%วยดี ก6อให%เกิดประโยชน9แก6ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล%เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ี
สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส�ข
อมูลผลการดำเนินการ เช�น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ�าย ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข
อมูลผลการดำเนินงานด
านอ่ืน ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท-องถ่ิน  

ช่ือ ตำแหน1ง เบอร�โทรศัพท� เบอร�มือถือ email 

นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน ประธานกรรมการ 042771297 0817499359 - 

รองนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน กรรมการ 042771297 0833365543 - 

รองนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน กรรมการ 042771297 0810566800 - 

นายสมเกียรติ ประทุม กรรมการ 042771297 0807550947 - 

นายสิขเรศ รัตนกร นามวงศา กรรมการ 042771297 0927434599 - 

นายทองศูนย9 รัตนะ กรรมการ 042771297 0898427959 - 

นายสมศักด์ิ นรัฐกิจ กรรมการ 042771297 - - 

นายสมจิตร ปะกิระเนย9 กรรมการ 042771297 - - 

นายจิรวัฒน9 ศุภโกศล กรรมการ 042771297 - - 

พัฒนากรประจำตำบลพังโคน กรรมการ 042771297 - - 

ผู%จัดการการไฟฟWาส6วนภูมิภาค
อำเภอพังโคน 

กรรมการ 042771297 - - 

ผู%จัดการการประปาส6วนภูมิภาค
อำเภอพังโคน 

กรรมการ 042771297 - - 

นางอุบลศรี สุวรรณชัยรบ กรรมการ 042771297 - - 



 

ร.ต.ต.ภวูนาท ภูเมฆ กรรมการ 042771297 - - 

นางสาวกัลยามณี สระแจ6ม กรรมการ 042771297 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน กรรมการและ
เลขานุการ 

042771297 0894281829 - 

หัวหน%าสำนักปลัดเทศบาล ผู%ช6วยเลขานุการ 042771297 0956652434 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถ่ิน  

ช่ือ ตำแหน1ง เบอร�โทรศัพท� เบอร�มือถือ email 

นายวิเชียร ประสมศรี ประธานกรรมการ 042771297 0810604091 - 

นายวระเพชร ทองสว6าง กรรมการ 042771297 0810566800 - 

นายสมชาย เจริญไชย กรรมการ 042771297 0812612291 - 

นายทองอินทร9 นิติธนทรัพย9 กรรมการ 042771297 - - 

นายบวรลักษณ9 ขุมเงิน กรรมการ 042771297 - - 

ปลัดอำเภอผู%ประสานงานประจำ
ตำบลพังโคน 

กรรมการ 042771297 - - 

ผู%ช6วยสาธารณสุขอำเภอพังโคน
ฝbายวิชาการ 

กรรมการ 042771297 - - 

นางสุธิดา วภักด์ิเพชร กรรมการ 042771297 0811179265 - 

นายปรีชา มายูร กรรมการ 042771297 0878659040 - 

นายรังสรรค9 ประเสริฐการ กรรมการ 042771297 - - 

นายทรงศักด์ิ ธรรมกุลธีรกิจ กรรมการ 042771297 - - 

 
 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท-องถ่ิน  

ช่ือ ตำแหน1ง เบอร�โทรศัพท� เบอร�มือถือ email 

ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน ประธานกรรมการ 042771297 0894281829 - 

รองปลัดเทศบาลตำบลพังโคน กรรมการ 042771297 0811179265 - 

ผู%อำนวยการกองคลัง กรรมการ 042771297 0819540891 - 

ผู%อำนวยการกองช6าง กรรมการ 042771297 081268035 - 

ผู%อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล%อม 

กรรมการ 042771297 0810524361 - 

ผู%อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 042771297 0878659040 - 

นางสุกรรณ9 ขุมเงิน กรรมการ 042771297 - - 



 

 

นางประนอม รัตนเพ่ิม กรรมการ 042771297 - - 

นายเชาว9 จันทร9โมคา กรรมการ 042771297 - - 

หัวหน%าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการและ
เลขานุการ 

042771297 0956652434 - 

หัวหน%าฝbายอำนวยการ ผู%ช6วยเลขานุการ 042771297 0819002664 - 
 

    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท6านหรือหน6วยงานราชการต6างๆ ท่ีเก่ียวข%องมีข%อสงสัยหรือมีความประสงค9จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข%อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลพังโคนทราบ เพ่ือจะได%พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต%องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต6อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                           ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 
 
 
                                                              (นายประสาน  เสริมสกุล) 
                                                             นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน 

 


