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ค ำน ำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมี 
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลพระซอง  จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพระซอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีต าบลพระซองทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลพระซองสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

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

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลพระซองสามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลพระซองหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลพระซองตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลพระซองว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลพระซองผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรของเทศบาลต าบลพระซองสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลพระซอง 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลพระซองให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เทศบาลต าบลพระซองโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลพระซอง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลพระซอง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของเทศบาล
ต าบลพระซองที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในต าบลพระซองทั้ง  16 หมู่บ้านมาก
ที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลพระซองเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลพระซองเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซองที่สภาเทศบาลต าบลพระซองคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลพระซองคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบลพระซองคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลพระซอง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลพระซองเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซอง
ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้จะน าผ ลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่ นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลพระซอง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซองต่อนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลพระซองเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลพระซอง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลพระซอง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง 
ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซองมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลพระซองเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีต าบลพระซองเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลพระซอง และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซอง
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
นายกเทศมนตรี  

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวำคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
นายกเทศมนตร ี

 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

 
นายกเทศมนตร ี

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลพระซอง
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

  
เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพระซองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธี การที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลพระซอง
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ ในการปฏิบัติ งานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซอง
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
       3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลพระซองเสนอสภาเทศบาลต าบลพระ
ซองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพระซอง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลต าบล
พระซองมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพท าให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลพระซองในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และจังหวัด
ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองก าหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรของเทศบาลต าบลพระซองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซองก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงาน
วันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา   ต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลพระซองปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลพระซองสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลพระซองแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน   ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลพระซองเกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลพระซองและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2   
กำรติดตำมและประเมินผล 

********** 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปี พ.ศ.2564 
         แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพระซอง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลพระซอง  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทาง
การพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซอง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลพระซองมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ 
  “เกษตรก้าวหน้า เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิตสินค้า การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จัดหาแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตร 
 2. การป้องกัน รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
 3. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรคติดต่อ รักษาความสะอาด การก าจัดขยะ รักษา
แหล่งน้ า รักษาสิ่งแวดล้อม  
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 5. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างสาธารณสถาน   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลพระซอง 
            เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพระซองได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ออกเป็น  5  ยุทธศาสตร์  คือ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทำงกำรพัฒนำเทศบำล 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
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  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
  1.3 รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม 
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุน การสร้างอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเกษตร 
  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยน 
  2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  3.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม
 ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ 
  3.3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการส าหรับบุคลากรทุกระดับ 
  3.4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 
  3.5 ก่อสร้าง จัดหา พัฒนาปรับปรุง สาธารณสถาน 
  3.6 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
  4.1 รณรงค์ ป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
  4.2 ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
  4.4. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  4.5 การรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  5.1 ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ า ร่องระบายน้ า  
             ไฟฟ้า ประปา   
  5.2 ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แหล่งน้ า คลองส่งน้ า ฝาย ท านบ  
             เขื่อน  บ่อน้ า  
  5.3 ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา            
             ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ 
  5.4 การจัดการผังเมืองรวม 
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กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคง 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ 
1.ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุนด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
 

มีการส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุนการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

2.ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม จ านวนผู้ได้รับสวัสดิการสังคม 
3 รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

การด าเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม มีการด าเนินการด้านกิจกรรมเก่ียวกับสังคม 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริม 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ 
1.จัดฝึกอบรมอาชีพและให้ความรู้การประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 

2.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในชุมชน เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพ 
เกษตรกรมีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งขึ้น 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
มีการสร้างงานเพิ่มขึ้น 
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

3.ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน เกษตรกรมีการออมเพ่ิมข้ึน 
เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการส าหรับ
บุคลากรทุกระดับ 
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 
5. ก่อสร้าง จัดหา พัฒนาปรับปรุง สาธารณสถาน 
6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
ภาคราชการและชุมชนมีธรรมาภิบาลมากข้ึน 
สาธารณสถานได้รับการพัฒนา 
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ 
1. รณรงค์ ป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 
4. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. การรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะภายในเขต
เทศบาล  
 

มีการรณรงค์ ป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 
มีการส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
มีการส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 
มีการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
มีการการรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะภายใน
เขตเทศบาล 
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ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ 
1 ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน 
รางระบายน้ า ร่องระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา   
2 ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แหล่ง
น้ า คลองส่งน้ า ฝาย ท านบ เขื่อน  บ่อน้ า  
3 ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ศาลาอเนกประสงค์ 
ฯลฯ 
4 การจัดการผังเมืองรวม 

มีการก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ถนน รางระบายน้ า ร่องระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา   
มีการก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
แหล่งน้ า คลองส่งน้ า ฝาย ท านบ เขื่อน บ่อน้ า  
มีการก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ศาลาอเนกประสงค์ 
ฯลฯ 
มีการจัดท าผังเมืองรวม 
 

 
2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว   

 กรอบแนวคิดในกำรติดตำมและประเมินผล  
 จุดเริ่มต้นของระบบการ ติดตามเริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / 

งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ ก าหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะ
น าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผล 
มาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมาย
หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผล จะได้รับผลกระทบ
จากการจัดท าแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการ ติดตามและประเมินผล ก็จะท า
ให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือ
มีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ 

 

 แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เทศบาลต าบลพระซอง ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548  
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หมวด 6  ข้อ 28  ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2)  ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

  โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1)  ก าหนดแนวทาง วิธีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3)  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ื อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  

ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 6 ข้อ 28  ข้อ 29  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  และรายผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 6  ให้ประกาศค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานไว้ในที่เปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

(Monitoring)  
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(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร 
ทีใ่ช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด 

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้ องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  
          (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล  
         (Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่  5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดได้ 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลพระซอง  เป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 61 93.85 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระซอง       (10) (10) 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10) (8) 80.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (8) 80.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       (5) (5) 100 
 3.5 กลยุทธ์        (5) (5) 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5) (5) 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5) (5) 100 
 3.8 แผนงาน       (5) (5) 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5) (5) 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 100 

รวมคะแนน  100 95 95.00 
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 รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลพระซอง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำล
ต ำบลพระซอง 

20 20 100 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่ บ้ าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณ ะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ า  ลั กษณ ะของไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ  ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร 
เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

2 2 100 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ  และเศรษฐกิ จพอ เพี ย งท้ องถิ่ น  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
2 2 100 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วม แก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลพระซอง 

3 3 100 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 14 93.33 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100.00 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับใช้  ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100.00 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100.00 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100.00 

2 .5  การวิ เค ราะห์ สิ่ งแวดล้ อม  พ้ื นที่ สี เขี ย ว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

2 2 100.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ ง) W-Weakness (จุ ด อ่ อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100.00 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 100.00 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ  แ ล ะก าร เบิ ก จ่ า ย งบ ป ระม าณ  ใน
ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2561-2565 เช่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

2 1 50.00 

2 .9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผลที่ได้รับ/
ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

1 1 100.00 

3 ยุทธศำสตร์ 65 61 93.85 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระซอง 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลพระซอง และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 
4.0 

10 10 100.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จั งห วั ด  และ เชื่ อม โยงห ลั กป ระชารั ฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

10 8 80.00 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80.00 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาล
ต าบลพระซอง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบลพระซอง 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100.00 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
พระซอง ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสด งให้ เห็ น ถึ งความ ชัด เจน ในสิ่ งที่ จ ะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100.00 

3.6  เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100.00 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
พระซอง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม 

 

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระซอง ที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100.00 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ เกิ ดผลผลิ ต /โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งค ม แ ห่ ง ช าติ  ฉ บั บ ที่  1 2   Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระซอง 

5 5 100.00 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น  เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100.00 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 95 95.00 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำรของเทศบำลต ำบลพระซอง  เป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 10 100 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมำณ  
10 7 70.00 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภำพ  

10 8 80.00 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 8 80.00 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 54 90.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) (4) 80.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (4) 80.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(5) (4)  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4) 80.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (5) 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) (4) 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(5) (4) 80.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

(5) (5) 100 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5) 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (5) 100 
รวมคะแนน  100 87 87.00 
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รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรของเทศบำลต ำบลพระซอง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็
คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

(5) 

 
 
4 

 
 

80.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(5) 3 60.00 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 
 

(5) 

 
 
4 

 
 

80.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(5) 4 80.00 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระซอง ในมิติต่าง 
ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
(5) 

 
4 

 
80.00 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

(5) 4 80.00 

5 โครงกำรพัฒนำ 60 54 90.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลพระซอง และด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพระซอง  ที่ก าหนด
ไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100.00 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100.00 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ 

5 4 80.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

   

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 80.00 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80.00 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน 

5 4 80.00 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลพระซอง 

 หน้า 27 
   
 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบ เที ยบ  เช่น  ด้ าน เกษตร เทคโน โลยี ชี วภ าพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแยกส่ วน ใดส่ วนหนึ่ งออกจาก กั น ได้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100.00 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80.00 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิ ผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4 80.00 
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 5 .10 มี ก ารประมาณ การราคาถู กต้ อ งตามหลั กวิ ธีก าร
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100.00 

 5.11 มีการก าหนดตั ว ช้ีวัด  (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดรอ้ยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท์ี่เกิดทีส่ิ่งทีไ่ด้รับ  (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

5 5 100.00 

รวมคะแนน 100 87 87.00 
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 
  มีการวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระซอง ได้ใช้ SWOT Analysis ที่แสดงถึงปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมำณ 
  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการเป็นจ านวน
มากและมีหลายโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินโครงการนอกจากนี้ยังพบว่าโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการได้มีการโอนเงินงบประมาณไปด าเนินการโครงการอ่ืนแทน 

  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ด าเนินการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
พระซอง และบางโครงการมีการด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

  2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพระซอง  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
 
3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ  
  เทศบาลต าบลพระซอง ได้ด าเนินการสุ่มส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลพระซอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 16 หมู่บ้านๆละ 20 ชุด รวม 320 ชุด โดยผลการประเมินความพึง
พอใจจากประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 313 คน  ปรากฏดังนี้ 

    1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพศ 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ชาย 132 42.17 
2. หญิง 181 57.83 

รวม 313 100 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  181  คน  คิดเป็นร้อยละ   57.83   และเพศชายจ านวน  
132 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.17  ตามล าดับ 
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อำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ต่ ำกว่ำ  20 ปี 13 4.15 
2. ตั้งแต่  20 – 30 ปี 45 14.38 
3. ตั้งแต่  31 – 40 ปี 51 16.29 
4. ตั้งแต่  41 – 50 ปี 70 22.36 
5. ตั้งแต่  51 – 60 ปี 87 27.80 
6. มากกว่า 60  ปี 47 15.02 

รวม 313 100 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่  51 – 60 ปี  จ ำนวน  87   คน  คิดเป็นร้อยละ  27.80  และ
น้อยที่สุด คือ อำยุต่ ำกว่ำ  20  ปี จ ำนวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ   4.15  ตามล าดับ 
 

กำรศึกษำ 
กำรศึกษำ จ ำนวน รอ้ยละ 

1. ประถมศึกษา 151 48.24 

2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 70 22.36 

3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 41 13.10 

4. ปริญญาตรี  31 9.90 

5. สูงกว่าปริญญาตรี 20 6.40 

6. อื่นๆ 0 0 

รวม 313 100 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษำ  จ ำนวน   151  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.24   
และน้อยที่สุด คือ สูงกว่ำปริญญำตรี   จ ำนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.40  ตามล าดับ 

อำชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

1. รับราชการ 23 7.35 
2. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 41 13.11 
3. ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 90 28.75 
4. รับจ้าง  31 9.90 
5. นักเรียน/นักศึกษา 25 7.99 
6. เกษตรกร 103 32.90 
7. อื่น ๆ ระบุ 0 0 

รวม 313 100 
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           ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อำชีพเกษตรกร  จ ำนวน  103  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.90   และ
น้อยที่สุดคือ รับรำชกำร   จ ำนวน   23  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.35  ตามล าดับ 

4. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ  
         จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

ต าบลพระซอง  ในภาพรวม  จ ำนวน  313  คน  มีควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็นร้อย 20.60  มีควำมพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 77.74  และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 1.66   
 

ควำมพึงพอใจ 
พอใจมำก
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ
(ร้อยละ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 10.47 89.53 0 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 11.57 88.43 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 15.45 84.55 0 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

17.43 82.57 0 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 16.23 78.04 5.73 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.21 68.25 7.54 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

34.42 65.58 0 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35.01 64.99 0 
คิดเป็นร้อยละ 20.60 77.74 1.66 

        โดยประชาชนมีควำมพึงพอใจมำกในประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม
มำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  35.01   ประชาชนมีควำมพึงพอใจในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร 
/ กิจกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ  89.53  และประชาชนมีควำมไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดมำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 7.54   
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5. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล  

 
สรุปควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลพระซองแยกตำมยุทธศำสตร์ 

 
ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคง 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      8.59 
2)  มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม      8.15 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.01 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.09 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.12 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.55 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.49 

ภำพรวม 8.25 
คิดเป็นร้อยละ 82.50 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
พระซองใน ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคง  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ   8.25  คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  82.50  โดยประชาชนมีความพึงพอใจในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม     
มำกที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.59  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85.90  และมีความพึงพอใจในกำรกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด น้อยท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.00  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลพระซอง ใน ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคง  คิดเป็นร้อยละ  82.50 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    8.79 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.45 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.14 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.07 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   8.73 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 

ภำพรวม 8.40 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
พระซอง  ในยุทธศำสตร์ที่   2   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.40   คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  84.00  โดยประชาชนมีควำมพึงพอใจในกำรมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / 
กิจกรรม   มำกที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.79  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  87.90  และมีควำมพึงพอใจในกำร
เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.07   คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  80.70   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลพระซอง  ในยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  คิดเป็นร้อยละ  84.00   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.84 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม     8.79 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.51 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.36 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.32 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.57 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.44 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.48 

ภำพรวม 8.54 
คิดเป็นร้อยละ 85.40 

 
  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
พระซอง   ในยุทธศำสตร์ที่  3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี   คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  
8.54  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85.40  โดยประชำชนมีควำมพึงพอใจกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
โครงกำร / กิจกรรม มำกที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.84  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  88.40   และมีควำมพึง
พอใจในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม   น้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ ย  8.32  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  83.20   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลพระซอง ในยุทธศำสตร์ที่  3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี   คิด
เป็นร้อยละ  85.40 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลพระซอง 

 หน้า 35 
   
 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม   8.65 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.33 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.05 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     8.03 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.10 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.95 

ภำพรวม 8.37 
คิดเป็นร้อยละ 83.70 

  
      จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง  
ในยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.37  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  83.70   โดยประชำชนมีควำมพึงพอใจประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม
มำกที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.95  คะแนน  คิดเป็นรอ้ยละ  89.50   และมีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดน้อยท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.03  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80.30   

      กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลพระซอง ในยุทธศำสตร์ที่  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ  
83.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลพระซอง 

 หน้า 36 
   
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    8.79 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.07 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.79 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.95 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.65 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.82 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม     9.99 

ภำพรวม 9.04 
คิดเป็นร้อยละ 90.40 

     จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง 
ในยุทธศำสตร์ที่  5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  9.04  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  90.40  โดยประชำชนมีควำมพึงพอใจในประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม
มำกที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  9.99 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.90  และมีควำมพึงพอใจในกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    น้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  8.04  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ 80.40   

      กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลพระซอง ในยุทธศำสตร์ที่  5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  คิดเป็นร้อยละ  90.40 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 

1.  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
1.1 กำรวำงแผน 
                 เทศบาลต าบลพระซอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

                เทศบาลต าบลพระซอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

49 18,785,000 71 25,453,000 90 31,949,100 90 31,957,000 86 31,827,000 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1 10,000 14 1,966,000 33 29,286,000 36 29,686,000 36 29,736,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

0 0.00 6 360,000 20 21,490,000 25 22,790,000 26 42,790,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 18 1,770,000 38 2,935,000 44 3,585,000 44 3,585,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 0.00 30 5,560,000 244 206,733,600 430 653,979,600 430 640,479,600 

รวม 50 18,795,000 139 35,109,000 425 292,393,700 625 741,997,600 622 748,417,600 
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1.2 กำรจัดท ำงบประมำณ 
                  ผู้บริหารเทศบาลต าบลพระซอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ จ านวน 93 โครงการ งบประมาณ 20,670,370 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 45 16,455,370.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 565,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 848,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 2,792,000.00 

รวม 93 20,670,370.00 
 

 
 รำยละเอียดโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณ เทศบำลต ำบลพระซอง มีดังนี้ 
 

 
ยุทธศำสตร์ โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำณ 

หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการจดังานวันเทศบาล 0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
24 เม.ย. ของทุกป ี

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,ข้าราชการ,
ลูกจ้าง,พนักงาน
จ้างทุกคน 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม บุคลากรเทศบาล
ต าบลพระซอง 

10,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมบุคลากร 
เทศบาลต าบลพระซอง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดกิจกรรมผูสู้งอายุ/วันผู้
พิการ 

ภายในเขตเทศบาล 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดเวทีประชาคม
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/จัด
กิจกรรมของกลุม่สตร ี
 

ภายในเขตเทศบาล 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

10,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ 

1 โครงการ 
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6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล 
พระซอง 

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดกิจกรรมสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
พระซอง 

ภายในเขตเทศบาล 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการจดักิจกรรม
โรงเรียน 
ผู้สูงอายุต าบลพระซอง 

90,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อสร้างกิจกรรมให้กับ
ประชาชน –เพื่อให้
ผู้สูงอายุเกดิการรวมกลุม่
ที่เข้มแข็ง 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลพระ
ซอง 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการไปราชการของ อป
พร. ของเทศบาลต าบลพระ
ซอง 

0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง/
ที่พัก และค่าลงทะเบยีน 

อปพร. เทศบาล
ต าบลพระซอง 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการรณรงค์และป้องกัน
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

24,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจ/เวร
ยาม 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลย ี

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
ผู้สูงอาย ุ

ภายในเขตเทศบาล 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ภายในเขตเทศบาล 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมคณุค่า ภมูิ
ปัญญาผู้สูงวัย 

30,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมภมูิปัญญา
ผู้สูงอาย ุ

ภายในเขตเทศบาล 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก าลังกายประชาชน
ต าบลพระซอง 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
พระซองได้ออกก าลังกาย
และมสีุขภาพ 

ภายในเขตเทศบาล 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการจดังานวันเด็กต าบล
พระซอง 

0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

สนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชนในวันเด็ก 

6 โรงเรียน 6 ศูนย ์

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

96,050.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การ
เรียน ค่าจดักิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ฯลฯ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบล
พระซองท้ัง 6 ศูนย ์
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16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลพระซอง 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ครอบครัวให้มีความสุข 

ภายในเขตเทศบาล 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

244,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบล
พระซองท้ัง 6 ศูนย ์

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนนุโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

10,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่อาชีพ
มีความเข้มแข็งมรีายได้
เสรมิ 

ภายในเขตเทศบาล 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

648,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบล
พระซองท้ัง 6 ศูนย ์

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลพระซอง 

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 

ภายในเขตเทศบาล 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,472,870.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม) ให้โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6 โรงเรียน 6 ศูนย ์

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

90,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการ 

ประถม 6 รร. 
มัธยม 1 รร. (รร.ละ 
15,000 บาท) 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,094,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลพระซอง 

6 โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
(พระซองคัพ) 
 

0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ภายในเขตเทศบาล 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือสามญั-เนตรนาร ี

90,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เยาวชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ประถม 6 ร.ร. 
มัธยม 1 ร.ร.(ร.ร 
ละ 15,000) 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

0.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว 

ทุกหมู่บ้าน 
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27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรยีน 

120,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออุดหนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียนโรงเรยีน
ต่างๆ 

ประถม 6 ร.ร. 
มัธยม 1 ร.ร.(ร.ร 
ละ 20,000) 
 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่

10,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ่

ภายในเขตเทศบาล 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
 

60,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าจากสัตว ์

ทุกหมู่บ้าน 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

40,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

เพื่อส ารวจสัตว์เลี้ยงท่ีเป็น
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า 

ทุกหมู่บ้าน 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกต าบลพระซอง 

20,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกหมู่บ้าน 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิใน
สถานศึกษา (To be 
number one) 

45,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

ประถม 6 รร. (รร.
ละ 5,000) มัธยม 1 
รร. (15,000) 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจดังาน
ประเพณีเข้าพรรษา 

62,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณี
เข้าพรรษา 

ภายในเขตเทศบาล 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์ต าบล 
พระซอง 

0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณี
สงกรานต ์

ภายในเขตเทศบาล 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเพณีแข่งขันเรือยาว
ต าบลพระซอง 
 

0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

อนุรักษ์ประเพณีแข่งขัน
เรือยาวและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณี
แข่งเรือยาว 
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36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน
และส่งเสรมิขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

0.00 ส านกั
ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลพระ
ซองร่มบุญมหาชาติ 
อ าเภอนาแก 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม
งานประเพณไีหลเรือไฟและ
งานกาชาด 

60,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
เรือไฟและงานกาชาด
จังหวัดนครพนม 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนาแก 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

140,100.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ของพนักงานฯ 

พนักงานจ้าง
เทศบาล 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

เงนิสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนแก่พนักงานจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ตาย หรือสูญหาย
เนื่องจากการปฏิบตัิงาน 

จ่ายเงินสมทบร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณการ
ทั้งป ี

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

 ูเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,240,150.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,507,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 6,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

136,100.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

100.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
พระซอง 

เด็ก สตรี คนชรา 
และผูด้้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการศึกษาดูงาน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ต าบลพระซอง 

20,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

เพื่อศึกษาดูงานสถานที่
จริง 

สมาชิกอาสารักษ์
โลก, ผู้ด าเนินการ 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและส่งเสริม
สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

ภายในเขตเทศบาล 
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47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

10,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเย็บหมอน
มะยม กลุ่มผลิต
ข้าวฮางงอก กลุ่ม
จักสานกระติ๊บข้าว 
กลุ่มเกษตรผลิตข้าว
หอมมะลิ และกลุ่ม
ต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล 

48. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 250,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เลือกตั้งนายกเทศมนตร,ี
สมาชิกสภาเทศบาล 

16 หมู่บ้าน 

49. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อจัดหาบุคลากรและวสัดุ
ครุภณัฑ์ประจ าศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

26,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

1 โครงการ 

50. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท าแผนชุมชน 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดประชุมประชาคมเพื่อ
ทราบข้อมูลของชุมชนมา
จัดท าแผนชุมชน 

16 หมู่บ้าน 

51. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

9,000.00 กองยุทธศาสตร์
และ

งบประมาณ 

จัดประชาคมเพื่อทราบ
ข้อมูลของชุมชนมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

16 หมู่บ้าน 

52. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาสมัพันธ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

0.00 กองคลัง ประชาสมัพันธ์การเก็บ
ภาษีของเทศบาล 

ในเขตเทศบาล 

53. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

0.00 กองคลัง จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม 

ในเขตเทศบาล 

54. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

โครงการประชาอาสาร่วมใจ
ปลูกป่า 

5,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าให้มาก
ยิ่งข้ึนในต าบลพระซอง 

1 โครงการ 

55. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

โครงการปล่อยปลาเพื่อเฉลมิ
พระเกียรติฯ 

5,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตริาช
วงค์จักรี 

1 โครงการ 
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56. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
เทศบาลต าบลพระซองแทน
หลังเดิม 

250,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ก่อสร้างห้องน้ าใหม ่ จ านวน 6 ห้อง 

57. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลพระ
ซอง 

0.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ในระดับพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป 16 
หมู่บ้าน 

58. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

20,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

สนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

ภายในเขตเทศบาล 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการร่วมแรงร่วมใจต้าน
ภัยไข้เลือดออก 

80,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

จัดกิจกรรมรณรงค์จดัหา
วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 

ภายในเขตเทศบาล 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและด้าน
อาหารปลอดภัย 

0.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตลาดฯ 

ตลาดประชารัฐ
ต าบลพระซอง 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดชุมชน 

10,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

รณรงค์เรื่องการรักษา
ความสะอาด การก าจดั
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 

ภายในเขตเทศบาล 

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลดปริมาณและคัด
แยกขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน 

10,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

แก้ปัญหาขยะ ทุกหมู่บ้าน 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

320,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

อุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

16 หมู่บ้าน 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น หมู่
ที่ 3 บ้านพระซอง 

128,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายที่สาธารณะ 

หมู่ที่ 3 
บ้านพระซอง 
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65. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น หมู่
ที่ 6 บ้านนาเหนือ 

100,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายที่สาธารณะ 

หมู่ที่ 6  
บ้านนาเหนือ 

66. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น หมู่
ที่ 16 บ้านนาทุ่งทอง 

100,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายที่สาธารณะ 

หมู่ที่ 16  
บ้านนาทุ่งทอง 

67. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น หมู่
ที่ 11 บ้านดงอิน า 

100,000.00 กองสาธารณสุข
ฯ 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายที่สาธารณะ 

หมู่ที่ 11  
บ้านดงอิน า 

68. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนางเดือน ถึง
บ้านนางดวง ไชยศรี (ม.4) 

120,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมากข้ึน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

69. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร (ม.9) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 5 
นิ้ว ช้ัน 8.5 จ านวน 
10 บ่อ 

70. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร (ม.10) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 5 
นิ้ว ช้ัน 8.5 จ านวน 
10 บ่อ 

71. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน (ม.๑) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้หอกระจายข่าวมี
สภาพที่ดีขึ้น 

ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 วัตต์ ล าโพง
จ านวน 5 จุด 

72. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายถุ่น พ่อชมภู ถึงสามแยก
ท่ีตั้งศาลาประชาคม (ม.2) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 
เมตร 

73. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร ณ จุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน (ม.3) 

72,000.00 กองช่าง ป้องกันอุบัติจากการใช้รถ 
ใช้ถนน 

จ านวน 5 จุด 

74. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน (ม.4) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้หอกระจายข่าวมี
สภาพที่ดีขึ้น 

ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 วัตต์ จ านวน 6 
จุด ล าโพงคู ่
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75. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านนาเหนือ 

300,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

กว้าง 8 เมตร ยาว 
18 เมตร สูงเฉลี่ย 
3.50 เมตร 

76. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าถนนสายหน้าบ้านนายก
องมะณี เสนาค า ถึง
ถนนลาดยาง (ม.7) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

เสาไฟฟ้าแรงต่ าสูง 
6 เมตร ระยะทาง 
700 เมตร 

77. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณหน้าบ้านนางใบ 
อินทร์กอง (ม.8) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 
เมตร 

78. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายวิทยา วงค์แก้ว ถึงบ้าน
นางทองมี วงค์แก้ว (ม.8) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อใหก้ารระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 
เมตร 

79. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากบ้านนางเมิน ถึงหน้า
บ้านนายใบ (ม.9) 

67,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 
เมตร 

80. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมรางระบาย
น้ าจากข้างบ้านนายกนกชัย 
โคตรทุมมา ถึงหน้าบ้านนาย
วินัย วงค์แก้ว (ม.10) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

81. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาก
บ้านนางสาวดวงชีวัน จิต
มาตย์ ถึงบ้านนายอยุธยา ธิสุ
ทอน (ม.11) 

120,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.60 
เมตร ยาว 40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.60 
เมตร 

82. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าจากบ้านนางสาวไพลิน 
ศรีสุธรรม ถึงนานางอ่อนสา 
วรคันทัก (ม.11) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

เสาพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 

83. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างบันไดลงท่า
น้ าวัดเหนือท่าจ าปา (ม.12) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อก่อสร้างบันไดลงท่าน้ า
วัดเหนือท่าจ าปา 
บริเวณอัฒจรรย์จุดชมเรือ 

กว้าง 2.5 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 12 เมตร 

84. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร จ านวน 3 จุด 

43,000.00 กองช่าง ป้องกันอุบัติจากการใช้รถ 
ใช้ถนน 

จ านวน 3 จุด 
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85. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก
บ้านนางสี แก้วปึ ถึงบ้าน 
นางรัชรินทร์ (ม.13) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

86. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก
บ้าน นางทอนมา บัวทอง
จันทร์ถึงหน้าบ้านนาง
สุภาษิต แก้วมาลา (ม.14) 

200,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
และป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าในฤดูฝน 

กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 120 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

87. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าจากนานายอาทิตย์ มี
พรหม ถึงนานางราศี เหล่าดี 
(ม.14) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

เสาพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ราละเอียด
ตามปรมิาณงานท่ี
ก าหนด 

88. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน (ม.15) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อขยายเขตเสียง 
ตามสาย 

ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 วัตต์ 3 จุดๆ 
ละ 4 ตัว (ฮอร์น) 
ระยะทางประมาณ 
2,000 เมตร 

89. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน (ม.16) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อขยายเขตเสียง 
ตามสาย 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย ขนาดไม่น้อย
กว่า 500 วัตต์ 
ล าโพงจ านวน 5 จุด 

90. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางกองสิน
ถึงหนองโกนบ่อ (ม.5) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมากข้ึน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. 

91. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองยอ สายแยกวัด
สระโบกบัวทองไปบ้านบ่อ
ดอกซ้อน 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมากข้ึน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
43 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

92. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้
บ้านนางสาวแก้วมาลา เช้ือ
พระซอง ถึงบ้านนางสาว
คอนสา ชุมปลา (ม.12) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมากข้ึน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
43 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

93. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ข้างวัด หมู่ที่ 9 

70,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมากข้ึน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
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1.3 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
                เทศบาลต าบลพระซอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ จ านวนเงิน 19,960,270 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 56 
โครงการ จ านวนเงิน 19,016,249 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 28 16,159,821.16 28 16,159,821.16 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 558,692.50 6 558,692.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 8 820,735.00 8 820,735.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 2,171,737.85 14 1,477,000.00 

รวม 63 19,710,986.51 56 19,016,248.66 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลพระซอง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 
ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำรตำมแผน 

งบตำม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
บุคลากรเทศบาลต าบล
พระซอง 

10,000.00 9,960.00 9,960.00 40.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

10,000.00 9,810.00 9,810.00 190.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการจดักิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
พระซอง 

90,000.00 82,118.00 82,118.00 7,882.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 

24,000.00 23,810.00 23,810.00 190.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมคณุค่า 
ภูมิปัญญาผูสู้งวัย 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการ ส่งเสรมิสุขภาพ
และการออกก าลังกาย 

20,000.00 19,910.00 19,910.00 90.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

96,050.00 94,920.00 94,920.00 1,130.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลพระซอง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

244,000.00 243,720.00 243,720.00 280.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

648,000.00 647,640.00 647,640.00 360.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

1,472,870.00 1,328,897.16 1,328,897.16 143,972.84 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,094,000.00 2,094,000.00 2,094,000.00 0.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือสามญั-เนตรนาร ี

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรยีน 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

60,000.00 47,980.00 47,980.00 12,020.00 
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18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

40,000.00 4,239.00 4,239.00 35,761.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกต าบล 
พระซอง 

20,000.00 19,995.00 19,995.00 5.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิใน
สถานศึกษา (To be 
number one) 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจดั
งานประเพณเีข้าพรรษา 

62,000.00 61,572.00 61,572.00 428.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

140,100.00 129,420.00 129,420.00 10,680.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000.00 8,335.00 8,335.00 1,665.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
7,240,150.00 7,240,100.00 7,240,100.00 50.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
3,507,000.00 3,506,400.00 3,506,400.00 600.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

136,100.00 136,000.00 136,000.00 100.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกต าบล 
พระซอง 

20,000.00 19,995.00 19,995.00 5.00 

29. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 250,000.00 248,777.50 248,777.50 1,222.50 

30. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดหาบุคลากร 
และวัสดุครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
ปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 
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31. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในโครงการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

9,000.00 8,935.00 8,935.00 65.00 

32. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาอาสาร่วม
ใจปลูกป่า 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

33. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส านักงานเทศบาลต าบล
พระซอง หมู่ที่ 1 บ้านพระ
ซอง ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

34. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

20,000.00 19,980.00 19,980.00 20.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วม
แรงร่วมใจต้านภัย
ไข้เลือดออก 

80,000.00 73,400.00 73,400.00 6,600.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดชุมชน 

10,000.00 9,990.00 9,990.00 10.00 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลดปริมาณและ
คัดแยกขยะอินทรยี์หรือ
ขยะเปียกครัวเรือน 

10,000.00 9,345.00 9,345.00 655.00 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

320,000.00 300,000.00 300,000.00 20,000.00 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
จ านวน 8 เครื่อง 

128,000.00 128,000.00 128,000.00 0.00 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมุ่ที่ 6 
จ านวน 6 เครื่อง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
จ านวน 6 เครื่อง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมุ่ที่ 11 
จ านวน 6 เครื่อง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านพระซองน้อย ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่
ที่ 9 บ้านหนองยอ ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่
ที่ 10 บ้านสองคอน ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้านหมู่
ที่ 1 บ้านพระซอง ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพระ
ซอง ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 
บ้านพระซองน้อย ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบ่อดอก
ซ้อน ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบ่อดอก
ซ้อน ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ยอ ต าบลพระซอง  
อ าเภอนาแก 

67,000.00 67,000.00 67,000.00 0.00 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสอง
คอน ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที ่11 บ้านดงอิ
น า ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ที่ 11 บ้านดงอิ
น า ต าบลพระซอง อ าเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม 

100,000.00 94,737.85 0.00 5,262.15 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างบันไดลง
ท่าน้ าวัดเหนือท่าจ าปา หมู่
ที่ 12 บ้านท่าจ าปา ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านท่า
เจริญ ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด 
ต าบลพระซอง  
อ าเภอนาแก 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้านหมู่
ที่ 15 บ้านโพนแพง ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 
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59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้านหมู่
ที่ 16 บ้านนาทุ่งทอง 
ต าบลพระซอง  
อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านนาสีนวล ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านหนองยอ ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านท่าจ าปา ต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ยอ ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564 
เทศบำลต ำบลพระซอง นำแก จ.นครพนม 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนนิกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน 

โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน 

โครงกำร งบประมำณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 
 

90 31,957,000 45 16,455,370 28 16,159,821.16 28 16,159,821.16 

2.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 
 

36 29,686,000 11 565,000 6 558,692.50 6 558,692.50 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 

25 22,790,000 2 10,000     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
 

44 3,585,000 9 848,000 8 820,735.00 8 820,735.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

430 653,979,600 26 2,792,000 21 2,171,737.85 14 1,477,000.00 

รวม 625 741,997,600 93 20,670,370 63 19,710,986.51 56 19,016,248.66 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลพระซอง 

 หน้า 56 
   
 

 

1.4 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ความส าเร็จของการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพระซอง พบว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีบางโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณหรือได้รับการ
อนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ  อาจเนื่องมาจากงบประมาณของเทศบาลต าบลพระซองที่จัดเก็บได้หรือได้รับ
จัดสรรมามีจ านวนไม่เพียงพอ 

1.5 ผลส ำเร็จที่วัดได้ 
  ผลส าเร็จที่วัดได้จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง  คือสามารถด าเนินโครงการต่างๆได้
ยังไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้สามารถด าเนินโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

 (1)  เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน   

 (2)  ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน   
 (3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไมไ่ด้   
 (4)  โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณ

ไม่เพียงพอ 

2.2  ข้อสังเกต  
  (1)  มีโครงการเป็นจ านวนมากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการ 
  (2)  มีโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  (3)  โครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนครพนม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

 2.3 ข้อเสนอแนะ   
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพระซอง มีข้อสรุป
ดังนี้ 
  (1)  ก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงความส าคัญของแต่
ละโครงการว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด  และเมื่อโครงการใดได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้วควรมีการด าเนิน
โครงการดังกล่าวด้วย 
  (2)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  (3) แผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองต่อจุดแข็งของเทศบาลต าบลพระซอง ควรมีแผนงาน/ 
โครงการที่ตอบสนองต่อจุดแข็งของเทศบาลต าบลพระซองให้มากขึ้น  
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



โครงการป้องกันบรรเทาและบ าบัดรักษาโรคติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 



โครงการประชาอาสาร่วมใจปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 



โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



โครงการร่วมแรงร่วมใจตา้นภัยไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



โครงการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้านอาการปลอดภัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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