
 
 

 
 

 

 
รายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                             
 

                                                                                      รวบรวมโดย............. 
กองวิชาการและแผนงาน 

                                                                                   เทศบาลตําบลพระซอง 



คํานํา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 ขอ 29 ขอ 30 และขอ 31  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ขอ 12  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ี

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 

2565) โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือรายงานและ

เสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีตําบลพระซองทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเปนอยางยิ่ง

วารายงานผลการติดตามฯ  ฉบับนี้สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหา

ใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                                           เทศบาลตําบลพระซอง 

                                                                            ธันวาคม 2563 
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สวนท่ี 1 
              ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดให
ตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซ่ึงตาม
ระเบียบขอ 28  นี้  ทางเทศบาลตําบลพระซอง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลพระซอง  ตามคําสั่งท่ี  193/2562   เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลพระซอง  ลงวันท่ี  10  เมษายน  2552  และคําสั่งท่ี  682/2563  เรื่อง   แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง  ลงวันท่ี  8  ตุลาคม 2563 ประกอบดวย 
 

 1. นายตุน  อินทรโสม   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
     2. นายประหยัด  เชื้อสาทุม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
     3. นายประเชิญ  เชื้อสาทุม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
     4. นายทองคํา  พรมลัง   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  กรรมการ 
     5. นายประวิทย  ฟองสมุทธ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  กรรมการ 
     6. นายฤทัย  วิโย    ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 
     7. นายวัฒนา  พอบํารุง     ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 
     8. นางณัชชา  วงษจําปา   หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการ 
     9. นางสาวพิไลพร  พรมบุตร  หัวหนาฝายพัฒนารายได  กรรมการ 

               (รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองคลัง) 
              10. นายเอกพงศ  พอบุตรดี  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                  11. นายไพรวรรณ  แสงแกว  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                            
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                          
พ.ศ. 2548 ขอ 30 และขอ 31  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 14  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
                     (5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ให เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคดานใดบาง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตาม
ความตองการหรือไม อยางไร 
           ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563 เปน
หลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลท่ีเขาใจไดงาย 
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                                                     สวนที่ 2 

วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 
 “เกษตรกาวหนา เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. สงเสริมปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิตสินคา การพัฒนาสงเสริมการเกษตร สรางอาชีพ สงเสริมการ
ทองเท่ียว จัดหาแหลงกระจายสินคาทางการเกษตร 
 2. การปองกัน รักษาความปลอดภัย สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไขปญหายาเสพติด  
สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
 3. สรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปองกันโรคติดตอ รักษาความสะอาด การกําจัดขยะ รักษาแหลง
น้ํา รักษาสิ่งแวดลอม  
 4. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 5. กอสรางเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กอสรางสาธารณสถาน   

ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง 3 ปของเทศบาลตําบลพระซอง 
            เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวิสัยทัศนของทองถ่ิน  เทศบาลตําบลพระซองไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
ออกเปน  5  ยุทธศาสตร  คือ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
แนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  1.1 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดานการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
  1.2 สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
  1.3 รณรงค ปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด 
  1.4 สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.5 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับสังคม 
  1.6 สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
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 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.1 สงเสริมสนับสนุน อุดหนนุ การสรางอาชีพ กลุมอาชีพ 
  2.2 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเกษตร 
  2.3 สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางการคาขาย แลกเปลี่ยน 
  2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  3.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวม 
 ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพ 
  3.3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ 
  3.4 เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 
  3.5 กอสราง จัดหา พัฒนาปรับปรุง สาธารณสถาน 
  3.6 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  
  4.1 รณรงค ปองกันแกไข ปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 
  4.2 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
  4.3 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
  4.4. รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาสิ่งแวดลอม 
  4.5 การรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล  
  

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  5.1 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา  
                          ไฟฟา ประปา   
  5.2 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ  
                          เข่ือน  บอน้ํา  
  5.3 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา  
       ศาลาอเนกประสงค ฯลฯ 
  5.4 การจัดการผังเมืองรวม 
 
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

 1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1   มุงเนนการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน รางระบายน้ําใหอยูในสภาพดี ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสองสวางตามทางแยก ใหการไปมาหาสูคลองตัวและปลอดภัย 
 1.2   ปรับปรุงระบบประปาในชุมชน มุงเนนใหมีน้ําสะอาดใชอุปโภค บริโภคและเพียงพอตอความตองการของ
ชุมชน 
 1.3  ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาสวนสาธารณะใหเปนท่ีออกกําลังกาย เลนกีฬา และพักผอนหยอนใจ 
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2.  ดานการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
2.1  สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับตางๆ รวมกับหนวยงานราชการอ่ืน บริการจัดอาหารเสริม(นม) 

อาหารกลางวันใหเพียงพอกับเด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียนในเขตบริการ 
2.2  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานตางๆ ใหมีศักยภาพในการพัฒนาความพรอมของเด็กอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3  สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ อนุรักษ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของชุมชนใหมีความ

ยั่งยืนสืบไป 
3.   ดานเศรษฐกิจ 
3.1  สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายไดของครัวเรือน กลุมสตรี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  สงเสริม สนับสนุนการจัดทําเกษตรตามแนวทฤษฏีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
3.3  อุดหนุนงบประมาณแกชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตและหารายได 
4.   ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
4.1  สงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน มุงเนนความสะอาด โดยใหมีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย

อยางถูกวิธี มีรถเก็บขยะจัดเก็บตามกําหนดเวลา 
4.2  สงเสริมการดูแลสุขภาพ พลานามัยของประชาชนทุกกลุมอายุ อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
4.3  ใหมีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดทุกชนิดอยางรวดเร็ว 
4.4  สงเสริม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน จัดใหมีสวนสงเสริมสุขภาพและสนับสนุนการ

ออกกําลังกายของประชาชน 
5.   ดานกีฬาและนันทนาการ 
5.1  สงเสริม พัฒนากีฬาและนันทนาการแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป มีโอกาสไดเลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย เพ่ือใหมีสุขภาพและสมรรถภาพทางรางกายท่ีดี มีน้ําใจเปนนักกีฬา มีความรักความสามัคคีซ่ึงกันและกัน 
5.2  สนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย ตามความตองการและเหมาะสม 
6.   ดานสังคมและสวัสดิการสังคม 
6.1  สงเสริม ดูแลสวัสดิการของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได จัดใหมีรถรับ-สงผูปวย

ฉุกเฉินไปสถานพยาบาลอยางรวดเร็ว 
6.2  จัดเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส ตามหลักเกณฑ นโยบายของรัฐบาลอยางท่ัว 
6.3  สงเสริมความรูรักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 
6.4  สนองนโยบายรัฐบาล และใหความรวมมือสวนราชการตางๆ รณรงคใหชุมชนพ่ึงพาตนเองได 
6.5  สนับสนุนใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณแกกลุม

อาชีพ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และบุคลากรของเทศบาล 
7.  ดานการเมืองการบริหาร 
7.1  จะบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริตโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชน 
7.2  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป การจัดซ้ือ จัดจาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
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7.3  พัฒนาศักยภาพการใหบริการของเทศบาล ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ใหบริการ ใหมีความสะดวก รวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 

7.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและพนักงานให
สูงข้ึน และสงเสริมใหมีการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 

7.5  สนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

7.6  สนับสนุนการบริหารงานทุกดานเพ่ือเตรียมความพรอมตามนโยบายของรัฐบาลในการเขารวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย 
 
1.การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 

1.สงเสริม สนับสนุน อุดหนุนดานการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

มีการสงเสริม สนับสนุน อุดหนุนการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

2.สงเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม จํานวนผูไดรับสวัสดิการสังคม 
3 รณรงค ปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดลดนอยลง 
4. สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

การดําเนินงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับสังคม มีการดําเนินการดานกิจกรรมเก่ียวกับสังคม 
6. สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ยังคงอยู
และไดรับการสงเสริม 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 

1.จัดฝกอบรมอาชีพและใหความรูการประกอบอาชีพ
แกราษฎร 

จํานวนผูเขารับการอบรมมีกลุมอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 

2.สงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกรในชุมชน เกษตรกรไดรับการสนับสนุนดานอาชีพ 
เกษตรกรมีกลุมอาชีพท่ีเขมแข็งข้ึน 
ลดรายจายในครัวเรือน 
มีการสรางงานเพ่ิมข้ึน 
จํานวนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

3.สงเสริมใหมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน เกษตรกรมีการออมเพ่ิมข้ึน 
เกษตรกรมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
1. สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับ
บุคลากรทุกระดับ 
4. เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 
5. กอสราง จัดหา พัฒนาปรับปรุง สาธารณสถาน 
6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน 
 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
บุคลากรไดรับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
ภาคราชการและชุมชนมีธรรมาภิบาลมากข้ึน 
สาธารณสถานไดรับการพัฒนา 
มีวัสดุ ครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม  
แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
1. รณรงค ปองกันแกไข ปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 
2. สงเสริม สนับสนุน อุดหนนุ กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ 
3. สงเสริม สนับสนุน อุดหนนุ การปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข 
4. รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาสิ่งแวดลอม 
5. การรกัษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเขต
เทศบาล  
 

มีการรณรงค ปองกันแกไข ปญหาโรคติดตอและไม
ติดตอ 
มีการสงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ 
มีการสงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข 
มีการรณรงค ปองกัน แกไข ปญหาสิ่งแวดลอม 
มีการการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะภายใน
เขตเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
1 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน 
รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ไฟฟา ประปา   
2 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม แหลง
น้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ เข่ือน  บอน้ํา  
3 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ศาลาอเนกประสงค 
ฯลฯ 
4 การจัดการผังเมืองรวม 

มีการกอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 
ถนน รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ไฟฟา ประปา   
มีการกอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 
แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ เข่ือน บอน้ํา  
มีการกอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ศาลาอเนกประสงค 
ฯลฯ 
มีการจัดทําผังเมืองรวม 
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สวนท่ี 3 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
 

 

การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คือ การประเมินวา มีการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปสูการปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลอยางไร เพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาทองถ่ิน
ได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับตอไปได ดังนั้น
การท่ีจะประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือ
นําไปสูความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีวางไว ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวา การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหไดขอมูลอันนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนตอผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
  วิธีการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลพระซอง โดยใชแบบติดตามตนเองและสํารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของและประชาชน ในผลการรายงานและติดตามประเมินผลโดยกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  โดยตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับโครงการท่ีดําเนินการไปแลวจริงกับวัตถุประสงคในการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลพระซอง ซ่ึงการดําเนินโครงการตางๆ จะนําปญหา/ความตองการ แกไขปญหาตางๆ ของชุมชนมาจาก
การจัดทําแผนแมบทชุมชนเปนหลัก 
 
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมิน 
  เทศบาลตําบลพระซอง ไดกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล              
พระซอง อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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คําช้ีแจง แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทํา 
                       การประเมินและรายงานหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว   
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักงานเทศบาลตําบลพระซอง 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน /  
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
5. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน   
    ยุทธศาสตรการพฒันา 

/  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล  /  
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดทําแผน  /  
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาทองถ่ิน 

 /  

4.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ 
   ศักยภาพของทองถ่ิน 

 /  

5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ 
    ยุทธศาสตรจังหวัด 

 /  

6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  /  
7. มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถ่ิน  /  
8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  /  
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  /  
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา  /  
11.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร  /  
12. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
 

 /  

 
 
 
 

 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คําช้ีแจง   แบบท่ี 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ินโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สํานักงานเทศบาลตําบลพระซอง 
2. รายงานผลการดําเนินงาน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคมและความ
ม่ันคง 

55 33,950,000 55 33,950,000 55 33,950,000 55 33,950,000 55 33,950,000 220 135,800,000 

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 68 165,360,000 

3.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 

23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 92 119,504,000 

4.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดลอม
  

35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 140 9,460,000 

5.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

189 196,729,250 189 196,729,250 189 196,729,250 189 196,729,250 189 196,729,250 756 786,917,000 

รวม 319 304,260,250 319 304,260,250 319 304,260,250 319 304,260,250 319 304,260,250 1.276 1,217,041,000 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่
สําเร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ไมได
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
และความมั่นคง 

27 36.99 - - 8 10.96 - - - - 35 47.95 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

- - - - 2 2.74 - - - - 2 2.74 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

8 10.96 - - 6 8.22 - - - - 14 19.18 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสุขภาพ
อนามัยและ
ส่ิงแวดลอม  

8 10.96 - - 2 2.74 - - - - 10 13.70 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

12 16.44 - - - - - - - - 12 16.44 

รวม 55 75.35 - - 18  24.65 - - -- -- 73 100 
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 5. การเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2563 
 

 
ยุทธศาสตร 

เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคมและความม่ันคง 

18,689,930 - 18,689,930 86.99 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

110,000 
 

- 110,000 
 

0.51 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

772,400 - 772,400 3.59 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
  

320,000 - 320,000 1.49 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1,594,000 - 1,594,000 7.42 

รวม 21,486,330 - 21,486,330 100 

 
 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน 
6.โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2563  

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป 

 
- 
 

- - - - - 

 
สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  ประชาชน ผูนําชุมชน ยังไมเขาใจและไมใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
2.  โครงการในแผนพัฒนาสวนมากจะเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานมากเกินไป 
3.  ผูนําชุมชนขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
4.  ปญหาท่ีเสนอบรรจุในแผนยังไมตรงกับปญหาท่ีแทจริงเนื่องจากประชาชนยังเขามามีสวนรวมในการเสนอ 
     ปญหานอย   ทําใหปญหาไมครอบคลุม 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 3  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร   
               ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป ละ 1 ครั้ง  
               (ภายในเดือนธันวาคม) 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานเทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน        ธันวาคม  2563           .    

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการในป  2563 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 35 27 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 - 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 14 8 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 10 8 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 12 12 

รวม 73 55 

 
-จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานป 2563      =    73   โครงการ 
-จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ                =    55   โครงการ 
-รอยละของโครงการท่ีดําเนินงานตามแผนป  2563     =    75.34 % 
 
สวนท่ี 3  สรุปความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตําบลพระซอง  และ 
            ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน 
  - ตองมีการกลั่นกรองโครงการท่ีไดรวบรวมจากการประชุมประชาคมจัดลําดับความสําคัญและตองเปน
โครงการท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีหมูบานนั้นๆ  
  - เม่ือไดรับการเสนอโครงการแลวใหสํารวจความเปนไปไดของโครงการท่ีจะดําเนินการวาดําเนินการได
จริงหรือไม   
  - พิจารณาตามระเบียบท่ีเก่ียวของเก่ียวกับโครงการท่ีตองใชงบประมาณสูงซ่ึงอาจจะแยกเปนโครงการท่ี
เกินศักยภาพ 
 
 

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
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 2. ควรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีความรัดกุม เพ่ือใหดําเนินงานตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - คัดกรองโครงการท่ีจะดําเนินการจริงโดยตองบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินทุกโครงการกอนไปจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําป  เพ่ือใหการบันทึกการเบิกจายงบประมาณในระบบ e – plan และการลงพิกัดโครงการได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  - การนําเสนอโครงการท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  ควรเปนโครงการท่ีพิจารณาแลววาเปน
โครงการท่ีจะนําไปจัดทําเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ รวมถึงโครงการท่ีดําเนินการตามการจายขาด
เงินสะสม เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                          

1. ดานสังคมและความม่ันคง 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

1 คาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 

ในสังกัด สพฐ. = 1,236,085  

   

 1,601,690 

 

1,374,333.72 

/    

2 คาอาหารเสริม (นม)  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก = 365,605 

/    

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.) 2,272,000 2,134,000 /    

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา  

(คาอาหารกลางวัน) (ศพด.) 

823,200 758,440 /    

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา  

(คาจัดการเรียนการสอน) 

285,600 282,200 /    

6 อุดหนุนโครงการแขงขันความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

90,000 90,000 /    

7 คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิ

100,000 100,000 /    

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา (เงิน

อุดหนุนสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

90,400 90,400 /    
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1. ดานสังคมและความม่ันคง (ตอ) 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

9 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

เยาวชนและประชาชนตานภัย

ยาเสพติด  (พระซองคัพ) 

140,000 -   /  

10 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา 

กรีฑานักเรียน 

120,000 120,000 /    

11 อุดหนุนโครงการเขาคาย

ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 

90,000 90,000 /    

12 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000 5,500 /    

13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 210,000 179,102 /    

14 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  6,992,800 6,714,000 /    

15 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,926,400 3,551,800 /    

16 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ 

142,000 136,000 /    

17 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

(กบท.) 

402,840 402,840 /    
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1. ดานสังคมและความม่ันคง (ตอ) 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

18 โครงการรณรงคตอตานยาเสพ

ติด 

10,000 9,465 /    

19 อุดหนุนโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE) 

45,000 45,000 /    

20 โครงการฝกซอมแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

30,000 30,000 /    

21 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

24,000 16,778 /    

22 โครงการสงเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชน 

78,000 76,875 /    

23 อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลพระซอง 

50,000 -   /  

24 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตําบลพระซอง 

20,000 -   /  

25 โครงการจัดกิจกรรมโรงเรยีน

ผูสูงอายุตําบลพระซอง 

50,000 

โอนเพ่ิม 

(+) 100,000 

98,798 /    
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1. ดานสังคมและความม่ันคง (ตอ) 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

สูงวัยใสใจเทคโนโลย ี

20,000 -   /  

27 โครงการสงเสริมคุณคา  

ภูมิปญญาผูสูงวัย 

30,000 29,995 /    

28 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ/ผูพิการ 

100,000 

โอนลด 

(-) 100,000 

-   /  

29 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลพระซอง 

30,000 15,000 /    

30 โครงการประเพณีแขงขันเรือ

ยาวตําบลพระซอง 

500,000 280,000 /    

31 โครงการจัดงานประเพณีวัน 

ข้ึนปใหม 

10,000 -   /  

32 โครงการจัดงานประเพณี

เขาพรรษา 

150,000 -   /  

33 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานตตําบลพระซอง 

150,000 -   /  

34 โครงการสืบสานและสงเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม 

40,000 26,000 /    

35 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประเพณีไหลเรือไฟและงาน

กาชาดจังหวัดนครพนม 

60,000 60,000 /    
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2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

1 อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุม

อาชีพ 

60,000 -   /  

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ 

50,000 -   /  

 
 

3. ดานการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

1 คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000 

โอนลด 

(-) 15,000 

-   /  

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล 

20,000 20,000 /    

3 โครงการจัดทําแผนชุมชน 20,000 19,875 /    

4 โครงการสรางความปรองดอง

สมานฉันท 

30,000 30,000 /    

5 โครงการจัดทําหรือปรับปรุง

ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

50,000 50,000 /    

6 โครงการประชาสัมพันธเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี 

10,000 10,000 /    
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3. ดานการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ตอ) 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

7 โครงการฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียม 

10,000 -   /  

8 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม บุคลากรเทศบาล

ตําบลพระซอง 

20,000 -   /  

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 -   /  

10 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดหาบุคลากร 

และวัสดุครุภัณฑประจําศูนย

ปฏิบัติชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับ

อําเภอ 

26,000 26,000 /    

11 โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

320,000 260,000 /    

12 โครงการประชาอาสารวมใจ

ปลูกปา 

10,000 1,020 /    

13 โครงการปลอยปลาเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติฯ 

10,000 -   /  

14 คาใชจายในโครงการฝก 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 

ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล 

พระซอง 

86,400 86,360 /   โอนต้ัง

จาย

รายการ

ใหม 
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4. ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

1 โครงการปองกันบรรเทาและ

บําบัดรักษาโรคติดตอ 

40,000 31,200 /    

2 คาใชจายในโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติด 

10,000 9,465 /    

3 โครงการรวมแรงรวมใจตานภัย

ไขเลือดออก 

80,000 73,900 /    

4 โครงการขับเคลื่อนตลาด

ประชารัฐ ทองถ่ินสุขใจดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมและดาน

อาหารปลอดภัย 

30,000 30,000 /    

5 โครงการสงเสริมสุขภาพและ

การออกกําลังกายประชาชน

ตําบลพระซอง 

20,000 13,000 /    

6 โครงการรณรงครักษาความ

สะอาดชุมชน 

10,000 4,500 /    

7 โครงการลดปริมาณและคัด

แยกขยะอินทรียหรือขยะเปยก

ครัวเรือน 

10,000 -   /  

8 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

60,000 54,334 /    
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4. ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม (ตอ) 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

9 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

40,000 3,765 /    

10 โครงการอาสาสมัครทองถ่ิน

รักษโลกตําบลพระซอง 

20,000 -   /  
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5. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 14 บานทาวัด 

100,000 100,000 /    

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 3 บานพระซอง 

100,000 100,000 /    

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 8 บานบอดอกซอน 

100,000 100,000 /    

4 โครงการกอสรางทางน้ําลน  

คสล.บริเวณหนาหวยกุดปลา

เข็ง หมูท่ี 11 บานดงอินํา 

100,000 100,000 /    

5 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน จากบานนายชู

ชาติ ทิพยวงค ถึงหมูบาน  

หมูท่ี 12 บานทาจําปา 

100,000 100,000 /    

6 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน สายกลาง

หมูบานหมูท่ี 16 บานนาทุง

ทอง  

100,000 100,000 /    

7 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบานจากปาชาถึง

หมูบาน หมูท่ี 13 บานทาเจริญ 

100,000 100,000 /    

8 โครงการซอมแซมตอเติมศาลา

อเนกประสงคกลางหมูบาน 

หมูท่ี 9 บานหนองยอ  

100,000 100,000 /    
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5. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

9 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน หมูท่ี 2 บาน

พระซอง  

100,000 100,000 /    

10 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สายกลางหมูบานไป

ถนนลาดยางหมูท่ี 7 บานดงติ้ว 

100,000 100,000 /    

11 โครงการปรับปรุงพรอมติดตั้ง

เสียงตามสายประจําหมูบาน

หมูท่ี 6 บานนาเหนือ 

100,000 100,000 /    

12 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง 

สวางพลังงานแสงอาทิตย 

494,000 494,000 /   โอนต้ัง

จาย

รายการ

ใหม 
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บัญชีครุภัณฑ 
 

ท่ี รายการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

1 จัดซ้ือเกาอ้ีจัดเลี้ยงหนัง PVC 18,000 18,000 /    

2 จัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก 50,000 50,000 /    

3 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบติดผนัง   

จํานวน 2 เครื่อง 

56,000 56,000 /    

4 จัดซ้ือเต็นท 100,000 100,000 /    

5 จัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค 30,000 

โอนเพ่ิม  

(+) 20,000 

50,000 /    

6 จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 30,000 28,800 /    

7 รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ

เอนกประสงค  จํานวน 1 คัน 

2,900,000 2,895,000 /    

8 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 1  

บานพระซอง 

100,000 100,000 /    

9 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 2  

บานพระซอง 

100,000 100,000 /    

10 จัดซ้ือเครืองออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 4  

บานพระซองนอย 

100,000 100,000 /    

11 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 5  

บานนาสีนวล 

100,000 100,000 /    
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บัญชีครุภัณฑ (ตอ) 
 

ท่ี รายการ 

งบประมาณ การดําเนินการ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

ดําเนนิ 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไม 

ดําเนินการ 

12 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 6  

บานนาเหนือ 

100,000 100,000 /    

13 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 10  

บานสองคอน 

100,000 100,000 /    

14 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 15  

บานโพนแพง 

100,000 100,000 /    

15 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน แบบติดผนัง 

จํานวน 1 เครื่อง 

28,000 28,000 /   โอนต้ัง

จาย

รายการ

ใหม 

16 จัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน 

จํานวน 1 เครื่อง 

8,500 8,500 /   โอนต้ัง

จาย

รายการ

ใหม 

17 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 

โนตบุก จํานวน 1 เครื่อง 

 

22,000 22,000 /   โอนต้ัง

จาย

รายการ

ใหม 

18 จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีด 

หมึก (Inkjet Printer) 

สําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 /   โอนต้ัง

จาย

รายการ

ใหม 

 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลพระซอง 

 หนา 27 

   
 

 

                                                     
สวนท่ี 4 

การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
 

 
 
 

คําช้ีแจง  ใหทําเครื่องหมาย  และเติมคําในชอง  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
   สวนท่ี  ๑.  ขอมูลท่ัวไป 
 ๑.  เพศ   
     ชาย   หญิง 
 ๒.  อายุ   
     ต่ํากวา ๒๐ ป   ๒๐ – ๓๐ ป    ๓๑ – ๔๐  ป 
     ๔๑ – ๕๐ ป   ๕๑ – ๖๐ ป    มากกวา ๖๐ ปข้ึนไป 
 ๓.  การศึกษา 
     ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

     ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี    อ่ืนๆ........................ 
๔. อาชีพหลัก   
    รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย ธุรกิจ 
    รับจาง    นักเรียน นักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 
 
 
 
 
 

 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลพระซอง  
(พ.ศ. ๒๕61 – 2565) 

รอบเดือน ธันวาคม   เทศบาลตําบลพระซอง 
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 สวนท่ี  ๒  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลพระซอง 
๕.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลพระซองใน 
     ภาพรวมมากนอยเพียงใด 

 คําช้ีแจง  โปรดอานขอความแตละขอใหเขาใจ และเติมเครื่องหมาย  ลงในชองขอความท่ีตรงกับความคิดเห็น 
               ของทานเพียงชองเดียว 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
๑.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
๕.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
๘.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

    
  สวนท่ี  ๓.  ขอเสนอแนะ   
.........................................................................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................................... 
   

**************************************** 
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 หนา 29 

   
 

 

การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพระซอง 

ในภาพรวม  จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม จํานวน  160 คน  สรุปไดดังนี้ 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 20% ๖0% 20% 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 35% ๕0% 15% 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4๘% ๔๐% 1๒% 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 35% ๔2% 23% 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓0% ๕9% 11% 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3๓% 55% 1๒% 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 30% 57% ๑3% 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓6% 55% 9% 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓8% 47% 15% 
             
ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตองใช
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน  ดานคอมพิวเตอร     เปนตน 
  3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ของเทศบาลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีเพ่ิมมากข้ึน 
  5. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 

6. ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ขององคกร ทําใหการ 
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
   

ขอเสนอแนะ 
  1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
  2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
  3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางตอเนื่อง  
  4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน ระหวาง
หนวยงานและผูนําชุมชน 
 

   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลพระซอง 

 หนา 30 

   
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีตําบลพระซอง  ประจําป 2563 



 



 



  



 



โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น 



 



โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 



 



โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน  

ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

 

 
 



โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี  14  บานทาวัด 

ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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