
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 

ของเทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

งานแผนและงบประมาณ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง 
 

 



 
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ – 2565) ของเทศบาลตําบลพระซอง ไดจัดทําข้ึนตาม
แนวทางของการวางแผนพัฒนาตําบล โดยกระบวนการประชาคมหมูบานในตําบล ท้ัง ๑๖ หมูบาน เพ่ือนํา
ปญหาความตองการของหมูบานมากําหนดเปนยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการนําแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกข้ันตอน  

การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง เปนการวางแผนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการการ
ทํางานใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีทุกภาคสวนสามารถเขารวมลงมือปฏิบัติในพ้ืนท่ีได  โดยใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  แผนการดําเนินงาน  และการติดตามประเมินผล ท่ีไดจัดทําข้ึนเปนแนวทางการพัฒนาทุกดาน 

เทศบาลตําบลพระซองหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ – 2565) ของ
เทศบาลตําบลพระซอง จะเปนประโยชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลพระซอง เพ่ือใหการบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังจะมีสวนชวยแกไขปญหา 
และตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของประชาชน และขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีชวยใหการจัดทําแผน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 
 

         เทศบาลตําบลพระซอง 
    กรกฎาคม 2562 

 

คํานํา 



สารบัญ 

เรื่อง          หนา 

 สวนท่ี  1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน     ๑ 

 สวนท่ี  2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   ๕๐ 

 สวนท่ี  3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ๖๐ 

 สวนท่ี  4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ    ๘๒ 

 สวนท่ี  ๕ การติดตามและประเมินผล     20๗ 

 ภาคผนวก 
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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน 
  ท่ีตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลพระซอง  ท้ังหมด  16  หมูบาน  ไดแก 
        หมูท่ี  1  บานพระซอง   หมูท่ี  9  บานหนองยอ 

หมูท่ี  2  บานพระซอง   หมูท่ี  10  บานสองคอน 
หมูท่ี  3  บานพระซอง   หมูท่ี  11  บานดงอินํา 
หมูท่ี  4  บานพระซองนอย            หมูท่ี  12  บานทาจาํปา 
หมูท่ี  5  บานนาสีนวล   หมูท่ี  13  บานทาเจริญ 
หมูท่ี  6  บานนาเหนือ   หมูท่ี  14  บานทาวัด 
หมูท่ี  7  บานดงติ้ว   หมูท่ี  15  บานโพนแพง 
หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน                      หมูท่ี  16  บานนาทุงทอง    

 ตําบลพระซองตั้งอยูหางจากอําเภอนาแกไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  2033 และ 2031 
ระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ  49  กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดตอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ เขต ตําบลโคกหินแฮ  อําเภอเรณูนคร 
ทิศใต         "   เขต ตําบลนาคู   อําเภอนาแก 
ทิศตะวันออก        "  เขต ตําบลทาลาด  อําเภอเรณูนคร 
ทิศตะวันตก        "  เขต ตําบลนาเลียง  อําเภอนาแก 

 

ตําบลพระซองมีพ้ืนท่ีประมาณ  33  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,625  ไร 
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แผนท่ีตําบลพระซอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  เปนท่ีราบทุงนาและลาดเทไปทางทิศตะวันออก  โดยมีชุมชนหลักอยูท่ี
บานพระซอง  มีลําน้ําธรรมชาติ  ไดแก  ลําน้ําบัง  ลําน้ําหวยเชิง 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ตําบลพระซอง มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 
ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนกุมภาพันธ   
 

๑.๔ ลักษณะของแหลงน้ํา 
การประปา  
  - ประปาหมูบาน  จํานวน  12   แหง 

- มีการใชประปาสวนภูมิภาคในเขตชุมชน  นอกเขตจะใชประปาหมูบาน  หรือบอบาดาล 
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 แหลงน้ําธรรมชาติ 
-  ลําน้ํา, ลําหวย  13 สาย 
-  บึง,หนองและอ่ืน ๆ 23   แหง 

 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  - เข่ือน(ก้ันตลิงพัง)  1 แหง (หมู 12) 

-  ฝาย/ทํานบ/ผนังเก็บน้ํา     15   แหง 
-  ครองสงน้ํา ม. 9, 10, 11, 15  ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร  
-  บอบาดาลเพ่ือการเกษตร จํานวน   ๔๔  บอ 
-  บอน้ําตื้น, บอโยก, สระน้ํา/บอขุด/บอตอก    820   แหง 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลพระซอง แบงการปกครองออกเปน 1๖  หมูบาน ประกอบดวย 
   หมูท่ี ๑ บานพระซอง นายไพวรรณ แสงแกว กํานันตําบลพระซอง 
   หมูท่ี ๒ บานพระซอง นายวีระพงษ แสงแกว ผูใหญบาน  
   หมูท่ี ๓ บานพระซอง นายฉัตยธนง พอชมภู ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 4 บานพระซองนอย นายวรพงษ พรมลังค ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 5 บานนาสีนวล นายเกรียงศักดิ์ ชุมปลา ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 6 บานนาเหนือ             นายสีหราช เพชรฤทธิ์ ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 7 บานดงติ้ว นายกองมะณี เสนาคํา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๘ บานบอดอกซอน นายรําไพ อินทรโสม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๙ บานหนองยอ นายเติน ศรีสุธรรม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 10   บานสองคอน นายกนกชัย โคตรทุมมา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 11   บานดงอินํา นายพรชัย อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 12 บานทาจําปา นายอนงลักษณ พอชมภู ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๓ บานทาเจริญ นายไพโรจน ขอดเมชัย ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๔ บานทาวัด นายไพวัน อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๕ บานโพนแพง นายชะโนด นักบุญ ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๖ บานนาทุงทอง นายประจวบ ชุมปลา ผูใหญบาน 

2.2 การเลือกตั้ง 
 เทศบาลตําบลพระซองแบงเขตการเลือกตั้งเปน ๒ เขต มีจํานวน 1๖ หมูบาน  

ผูบริหารเทศบาลตําบลพระซอง  มีผูคณะบริหาร  ๕  คน 
นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายเสรี ไชยตนเทือก 

  รองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายวิศิษฏ โกพลรัตน 
  รองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายประยูร คัตถาวร 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายวิลาส โกพลรัตน 
  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพระซอง นายอนันต อินธิแสง 

จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพระซอง มี  ๑๒ คน   
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3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

ประชากรท้ังสิ้น 7,390 คน แยกเปน ชาย 3,๖29 คน หญิง 3,761 คน จํานวนครัวเรอืน 1,955
ครัวเรือน 

ขอมูลประชากร เทศบาลตําบลพระซอง  ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  จํานวนประชากร แยกราย
พ้ืนท่ี (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) 

 
หมูท่ี ช่ือหมูบาน เพศ รวม 

ชาย หญิง 
1 พระซอง 191 225 416 
2 พระซอง 154 175 329 
3 พระซอง 315 328 643 
4 พระซองนอย 278 307 585 
5 นาสีนวล 77 85 162 
6 นาเหนือ 318 298 616 
7 ดงติ้ว 195 210 405 
8 บอดอกซอน 291 311 602 
9 หนองยอ 128 136 264 

10 สองคอน 201 208 409 
11 ดงอินํา 352 335 687 
12 ทาจําปา 336 337 673 
13 ทาเจริญ 187 192 379 
14 ทาวัด 247 261 508 
15 โพนแพง 188 168 356 
16 นาทุงทอง 171 185 356 

 รวมท้ังส้ิน ๓,๖29 ๓,๗61 7,390 
 
(ท่ีมา : จากงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนอําเภอนาแก พิมพวันท่ี ๔ มีนาคม 2562) 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
การศึกษา 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แหง 
                   1.  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน  วัดโพธิ์ศรี   หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน 
                   2.  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน  วัดสระโบกบัวทอง  หมูท่ี  9  บานหนองยอ 
                   3.  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน  วัดเหนือทาจําปา  หมูท่ี  12  บานทาจําปา 
                   ๔.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    บานพระซองนอย    หมูท่ี  4 
                   ๕.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    บานนาเหนือ     หมูท่ี  6 
                   ๖.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    บานดงอินํา    หมูท่ี   11 

  ระดับประถมศึกษา    จํานวน  6  แหง 
                    1.  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร  หมูท่ี  4  บานพระซองนอย 
                    2.  โรงเรียนบานนาเหนือ  หมูท่ี  6  บานนาเหนือ 
                    3.  โรงเรียนบานบอดอกซอน  หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน 
                    4.  โรงเรียนบานหนองยอ  หมูท่ี  9  บานหนองยอ 
                    5.  โรงเรียนบานดงอินํา  หมูท่ี  11  บานดงอินํา 
                    6.  โรงเรียนบานพระซองนาเหนือ  หมูท่ี  12  บานทาจําปา 
ระดับมัธยมศึกษา/อนุปริญญา    จํานวน  2  แหง 
                1.  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  หมูท่ี  4  บานพระซองนอย 
     2.   โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการนาแก 

4.2 สาธารณสุข 
-   สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  2 แหง 
-   สถานพยาบาลเอกชน (คลินิค)   2 แหง 
-   รานขายยาแผนปจจุบัน   2 แหง 
-   อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา    100% 

 

4.3 อาชญากรรม 
  ตําบลพระซองอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรพระซอง ประกอบกับแตละหมูบาน                     
มีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสาร
ใหกับทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทําใหปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยูในระดับนอย 

-  สถานีตํารวจ      1  แหง 
-  ปอมยามประจําหมูบาน     16    แหง 
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สถิติคดีท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลพระซอง 
 

ลําดับท่ี ประเภทคดี ป 255๗ ป 255๘ 
ป 255๙-
ปจจุบัน 

1 อาญา ๗๒ ๓๙ ๗ 
2 จราจร ๑ ๖ ๑ 

(ท่ีมา : สถิติคดีอาญา สถานีตํารวจภูธรพระซอง) 
บุคลากรดานความม่ันคง 
1. ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรพระซอง  จํานวน    2๓ นาย 
2. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน    ๕๐ คน 

4.4 ยาเสพติด 
  ตําบลหนองพระซองประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาจึงทําใหไมคอยมีปญหายาเสพติด  แต
เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรพระซองคอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผูกระทําผิด
อยูเปนประจํา ประกอบกับแตละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลัง
สําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทําใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลําดับ 

4.5 การสังคมสงเคราะห 
  เทศบาลตําบลพระซองไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประสานการ
รับบัตรผูพิการอีกท้ังยังมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบานและมีระบบการดําเนินงานดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซ่ึงมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ผูดูแลผูสูงอายุ  (CareGiver)  
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  ตําบลพระซองอยูหางจากท่ีวาการอําเภอนาแก  ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  
2033  และ  2031   ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร   หางจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต
ประมาณ   49  กิโลเมตร  และมีเสนทางคมนาคมในเขตตําบลแยกเปน 

- ถนนคอนกรีตรวมระยะทาง    3๑      กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางรวมระยะทาง  20    กิโลเมตร 
- ถนนลูกรังรวมระยะทาง  12๘    กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟา 
 ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานแตยังไมครบถวนทุกหลังคาเรือน 

5.3 การประปา 
- ประปาหมูบาน  จํานวน  12   แหง 
- มีการใชประปาสวนภูมิภาคในเขตชุมชน  นอกเขตจะใชประปาหมูบาน  หรือบอบาดาล 

5.4 โทรศัพท 
  ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง มีการสื่อสารท่ีสําคัญ ไดแก ทางโทรศัพทบานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
ตําบลพระซอง มีพ้ืนท่ีกวางและอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํา
นา  เชน  ทํานา  สวนมะขาม  สวนยางพารา การประกอบอาชีพตามตาราง ดังตอไปนี้ 

อาชีพ จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกรรม – ทํานา ๒,๔๙๔ ๕๐.๑๓ 

เกษตรกรรม – ทําไร ๒ ๐.๐๔ 

เกษตรกรรม – ทําสวน ๒ ๐.๐๔ 

(ท่ีมา : ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานระดับตําบล ตําบลพระซอง ป ๒๕๕๙) 

 6.2 การประมง 
  เกษตรกรตําบลพระซอง มีการเลีย้งปลาในบอ/สระ เพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน 

   6.3  การปศุสัตว 
  ตําบลพระซอง มีสัตวเลี้ยงท่ีสําคัญ ไดแก โค–กระบือ ไก เปด สุกร  

6.4  อุตสาหกรรม 
  ตําบลพระซอง ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีแตโรงงานอุตสาหกรรมกลาง เปนโรงสขีาวขนาดกลาง 
๑ แหง อุตสาหกรรมขนาดยอมในพ้ืนท่ีตําบลนั้น เปนโรงสีขาวขนาดเล็ก จํานวน  ๑๒  แหง 
6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลพระซอง 
  - รีสอรท ๒ แหง 
  - ปมน้ํามัน ๘ แหง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  ๑  แหง 
       - โรงสีขนาดเล็ก ๑๒ แหง 
       - รานคา/รานซอมรถ/รานเสริมสวย ฯลฯ  ๙๔  แหง  
       - ตูเอทีเอ็ม  ๓  ตู 
  กลุมอาชีพตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง 

       -  กลุมอาชีพ  35    กลุม     
       -  กลุมเกษตรกรตําบลพระซอง   15   กลุม 
       -  กลุมผูใชน้ําจากสถานีสูบน้ํา     1  กลุม 
       -  กลุมทอผาพ้ืนเมือง,ผามุก    2   กลุม 
       -  กลุมอนุรักษดนตรีพ้ืนบาน    2   กลุม 
     -   กลุมออมทรัพย          16    กลุม สมาชิก จํานวน      369 คน 
     -   กลุมกองทุนหมูบาน        16   กลุม สมาชิก  จํานวน  772 คน 
     -   กลุมฌาปนกิจศพ           15   กลุม สมาชิก จํานวน         2,130 คน 
     -   กลุมเยาวชน          6    กลุม สมาชิก จํานวน     57 คน 
       -   ลูกเสือชาวบาน               2        รุน       สมาชิก  จํานวน           326 คน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 
 เทศบาลตําบลพระซอง แบงการปกครองออกเปน 1๖  หมูบาน ประกอบดวย 
   หมูท่ี ๑ บานพระซอง นายไพวรรณ แสงแกว กํานันตําบลพระซอง 
   หมูท่ี ๒ บานพระซอง นายวีระพงษ แสงแกว ผูใหญบาน  
   หมูท่ี ๓ บานพระซอง นายฉัตยธนง พอชมภู ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 4 บานพระซองนอย นายวรพงษ พรมลังค ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 5 บานนาสีนวล นายเกรียงศักดิ์ ชุมปลา ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 6 บานนาเหนือ             นางภูคํา วงคแกว ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 7 บานดงติ้ว นายกองมะณี เสนาคํา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๘ บานบอดอกซอน นายรําไพ อินทรโสม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๙ บานหนองยอ นายเติน ศรีสุธรรม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 10   บานสองคอน นายกนกชัย โคตรทุมมา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 11   บานดงอินํา นายทองลา อินกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 12 บานทาจําปา นายอนงลักษณ พอชมภู ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๓ บานทาเจริญ นายไพโรจน ขอดเมชัย ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๔ บานทาวัด นายไพวัน อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๕ บานโพนแพง นายชะโนด นักบุญ ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๖ บานนาทุงทอง นายประจวบ ชุมปลา ผูใหญบาน 
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
 

 (1) บานพระซอง หมูท่ี 1 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(2) บานพระซอง หมูท่ี 2 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด            ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(3) บานพระซอง หมูท่ี 3 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด         ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(4) บานพระซองนอย หมูท่ี 4 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(5) บานนาสีนวล หมูท่ี 5 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(6) บานนาเหนือ หมูท่ี 6 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด        ไร 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๕ ~ 
 

(7) บานดงติ้ว หมูท่ี 7 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๖ ~ 
 

(8) บานบอดอกซอน หมูท่ี 8 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๗ ~ 
 

 
(9) บานหนองยอ หมูท่ี 9 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๘ ~ 
 

(10) บานสองคอน หมูท่ี 10 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด         ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๙ ~ 
 

(11) บานดงอินํา หมูท่ี 11 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด           ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๐ ~ 
 

(12) บานทาจําปา หมูท่ี 12 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด        ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๑ ~ 
 

(1๓) บานทาเจริญ หมูท่ี 1๓ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด        ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๒ ~ 
 

(1๔) บานทาวัด หมูท่ี 1๔ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด        ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๓ ~ 
 

(1๕) บานโพนแพง หมูท่ี 1๕ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด        ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๔ ~ 
 

(1๖) บานนาทุงทอง หมูท่ี 1๖ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด        ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๕ ~ 
 

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

  (1) บานพระซอง หมูท่ี 1 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด           ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

~ ๒๖ ~ 
 

 (2) บานพระซอง หมูท่ี 2 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด          ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ ๒๗ ~ 
 

(3) บานพระซอง หมูท่ี 3 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด           ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ ๒๘ ~ 
 

(4) บานพระซองเหนือ หมูท่ี 4 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด           ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

~ ๒๙ ~ 
 

 (5) บานนาสีนวล หมูท่ี 5 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด             ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ ๓๐ ~ 
 

(6) บานนาเหนือ หมูท่ี 6 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

~ ๓๑ ~ 
 

(7) บานดงติ้ว หมูท่ี 7 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๓๒ ~ 
 

 (8) บานบอดอกซอน หมูท่ี 8 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด             ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

~ ๓๓ ~ 
 

(9) บานหนองยอ หมูท่ี 9 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

~ ๓๔ ~ 
 

 (10) บานสองคอน หมูท่ี 10 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ ๓๕ ~ 
 

(11) บานดงอินํา หมูท่ี 11 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด              ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

~ ๓๖ ~ 
 

(1๒) บานทาจําปา หมูท่ี 12 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด               ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๗ ~ 
 

 (1๓) บานทาเจริญหมูท่ี 1๓ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด              ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๘ ~ 
 

(1๔) บานทาวัด หมูท่ี 1๔ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด             ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๙ ~ 
 

(1๕) บานโพนแพง หมูท่ี 1๕ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด              ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๐ ~ 
 

(1๖) บานนาทุงทอง หมูท่ี 1๖ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน     

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๔๑ ~ 
 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

 (1) บานพระซอง หมูท่ี 1 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 (2) บานพระซองทอง หมูท่ี ๒ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

 



 
 

~ ๔๒ ~ 
 

 (3) บานพระซอง หมูท่ี ๓ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 (4) บานพระซองนอย หมูท่ี ๔ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๓ ~ 
 

 (5) บานนาสีนวล หมูท่ี ๕ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 (6) บานนาเหนือ หมูท่ี ๖ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๔ ~ 
 

 (7) บานดงติ้ว หมูท่ี ๗ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 (8) บานบอดอกซอน หมูท่ี ๘ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๕ ~ 
 

 (9) บานหนองยอ หมูท่ี ๙ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 (10) บานสองคอน หมูท่ี ๑๐ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๖ ~ 
 

 (11) บานดงอินํา หมูท่ี 1๑ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 (12) บานทาจําปา หมูท่ี 1๒ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๗ ~ 
 

 (1๓) บานทาเจริญ หมูท่ี 1๓ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครวัเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

  

  

 (1๔) บานทาจําปา หมูท่ี 1๔ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๘ ~ 
 

 (1๕) บานโพนแพง หมูท่ี 1๕ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

  

 

 (1๖) บานนาทุงทอง หมูท่ี 1๖ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
  -ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
  -วัด / สํานักสงฆ  12 แหง 
 
 
 



 
 

~ ๔๙ ~ 
 

 8.2 ประเพณีและงานประจําป  
  ตําบลพระซองงานประเพณีสําคัญประกอบดวยบุญมหาชาติ บุญขาวประดับดิน และบุญกฐินและ
การจัดงานประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเขาพรรษา และมีประเพณีท่ีโดดเดน คือ ประเพณีแขงขันเรือ
ยาว 
 8.๓ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ขาวฮางงอก , กระติ๊บขาว , หมอนมะยม 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    - ตําบลพระซองมีบอเกลือสินเธาว  อยูท่ีหมูท่ี  4  บานพระซองนอย 



[พมิพช่ื์อเร่ืองเอกสาร] 
 

งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง หนา 50 
 

 



~ ๕๐ ~ 

 

 

สวนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.255๘-2560) 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
ตามท่ีเทศบาลตําบลพระซอง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.

2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การ
กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยเทศบาลไดใช
แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานใหรวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

ท้ังนี้  เทศบาลตําบลพระซองไดดําเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ สามารถสรุป
ไดดังนี้  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) 
 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ

ท่ีปรากฏอยูใน

แผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความ

ม่ันคง 
55 35 

63.64 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 13 2 15.38 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
45 12 

26.67 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 
19 7 

36.84 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 46 28 60.87 

รวม 178 84 47.19 

 

 

 

 



~ ๕๑ ~ 

 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 
 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความ

ม่ันคง 
73 29 

39.73 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 14 - 0.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
40 19 

47.5 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดลอม 
34 7 

20.59 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 85 45 52.94 

รวม 246 100 40.65 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ

ท่ีปรากฏอยูใน

แผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีนํามาตั้งในเทศ

บัญญัติ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 54 33 73.33 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 13 3 23.08 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
75 62 

82.67 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 
34 7 

20.59 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 92 19 20.65 

รวม 268 124 46.27 
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การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

ตั้งงบประมาณ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

งบกลาง 1,050,846 951,780 948,700 10,795,600 

งบบุ คลากร (หมวด เงิน เดือน 

คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว 

10,082,160 11,651,968 12,390,694 16,860,520 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบคา

แทน ใชสอยและวัสดุและหมวด

คาสาธารณูปโภค 

9,843,410 11,197,582 10,285,106 10,514,780 

งบลงทุน 552,000 3,434,600 3,610,000 4,587,400 

งบรายจายอ่ืน - - - 15,000 

งบเงินอุดหนุน 3,547,000 3,563,000 3,593,000 2,944,000 

งบประมาณท้ังส้ิน 25,075,416 30,798,930 30,827,500 45,717,300 
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การเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

รายจาย ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

งบกลาง 834,270.32 709,659 888,346.47 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง

ประจํา และคาจางชั่วคราว 

8,565,654.83 9,569,268.03 10,065768.05 - 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช

ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค า

สาธารณูปโภค 

9,966,001.50 9,863,315.67 10,377,015.82 - 

งบลงทุน 528,222 189,800 2,716,753.25 - 

งบรายจายอ่ืน 728,905.99 692,325 12,000 - 

งบเงินอุดหนุน 3,547,000 3,383,000 3,224,000 - 

งบประมาณท้ังส้ิน 24,060,054.64 24,407,367.70 27,338,759.33 - 

 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป  

 ซ่ึงแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   
1. เชิงปริมาณ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
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โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จํานวน   ๔๒๕  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๖๕  โครงการ    

คิดเปนรอยละ  ๑๕.๓๐ 
เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา

รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50  

   

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
    แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   ๑๗๘  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๘๔  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๗.๑๙ 

เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา
รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50 แต
สามารถดําเนินการไดมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) 

    โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จํานวน   ๒๔๖ โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๑๐๐  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๐.๖๕ 

เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา
รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50 แต
สามารถดําเนินการไดมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา 

  
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   ๒๖๘ โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๑๒๔  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๖.๒๗ 

เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา
รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
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สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50 แต
สามารถดําเนินการไดมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปเชิงคุณภาพ  

  เทศบาลตําบลพระซอง ไดดําเนินการพัฒนาตามแผนโครงการตางๆ ทําใหการพัฒนาหมูบานใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระซอง มีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน มีการพัฒนาในดานตางๆดังนี้ 

1. ดานบริหารท่ัวไป 
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 - การบริหารท่ัวไป การบริหารบุคคล และการบริหารงานคลัง 

 - การจัดเก็บขอมูลในการวางแผนพัฒนา และจัดทํางบประมาณ 

 - การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 

 - การจัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ 

 - ดําเนินงานตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

 - การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 - กิจการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.  ดานบริการชุมชนและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

  - สงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  - อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - อุดหนุนโรงเรียนในระบบประถมศึกษา 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

  - จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

  - จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือควบคุมปองกันและกําจัดยุงลาย 

  - จัดซ้ือน้ํายาเคมีเพ่ือตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน 

  - จัดซ้ืออุปกรณเพ่ือคัดกรองโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  - ใหการสนับสนุนผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 

  - อุดหนุนเด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาส และสงเคราะหผูปวยเรื้อรัง 

 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

  - การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล 

  - กอสราง ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน 

  - จัดหาฝาปดรองระบายน้ํา 

  - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือการซอมบํารุงและปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสม 

  - กอสรางและตอเติมอาคาร เพ่ือใชในกิจการสาธารณประโยชน 
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 2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  - อุดหนุนกลุมอาชีพ  

  - จัดฝกอบรมกลุมอาชีพ 

  - อุดหนุนผูสูงอายุ,คนพิการ,ผูดอยโอกาส 

  - จัดซ้ือครุภัณฑ,ท่ีดินเพ่ือมอบใหราษฎรไดใชประโยชน 

 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  - จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 

  -จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนระดับตําบล 

  - อุดหนุนประเพณีทองถ่ิน 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือการซอมแซมและปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสม 

  - กอสรางและปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี 

4. ดานการดําเนินการอ่ืนๆ 

 4.1 แผนงานงบกลาง 

  - ตามขอผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย,เงินสํารองจายไวใชในกิจกรรมท่ีไมสามารถคาดการณไว

ลวงหนา 

 
2.  ผลท่ีไดรับจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2557 – 2560 

 2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ืองไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพื่อ

แกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนา เพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซึ่ง

ผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ืองนั้น  ผลที่ไดรับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมนี้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

2.  ประชาชนมไีฟฟาใชทุกครัวเรือน 

3.  ประชาชนมีถนนใชในการสญัจรไปมาไดสะดวก 

4.  น้ําไมทวมขังในหมูบานของประชาชน 

5.  ประชาชนมนี้ําเพื่อทําการเกษตร 

6.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   

7.  เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

8.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงนิชวยเหลือเบี้ยยังชพีทุกคน 

9.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเร่ืองที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 

10.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัยตางๆ  

11. ปญหาโรคไขเลือดออกและโรคติดตอในพื้นที่ลดลง 

12. ขยะในชุมชนมวีิธีการจัดการที่ถูกตอง ทําใหชุมชนสะอาดเปนระเบียบ 
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13. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข การปองกันภัย และการฝกอาชีพตางๆ 

14. ประชาชนและเยาวชนไดเลนกีฬาตานภัยยาเสพติด 

15. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 

2.2  ผลกระทบ 
1. การกอสรางถนนเพิ่มข้ึนในเขต อบต.  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําให อบต.ตองเรง

กอสรางรางระบายน้ําเพิ่มข้ึนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

2. การพัฒนาของเทคโนโลยี Internet เจริญข้ึน สงผลทําใหเด็กและเยาวชนติดเลนเกมส ไมสนใจตั้งใจเรียน

หนังสือ  

3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ 

4. การแพรระบาดของยุงลาย ทําใหเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่ สงผลใหประชาชนปวยเปนไขเลือดออก 

5. ประชาชนวัยแรงงานออกไปทํางานตางถ่ิน ไปทาํงานที่เมืองหลวง ตางประเทศ สงผลใหขาดความอบอุนใน

ครอบครัว 

 

3.  สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
   

 ปญหา 
 1. งบประมาณมีไมเพียงพอตอการดําเนินงานโครงการเพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชน 

ในพื้นที ่

 2.  ผูนําชุมชนและประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของ เทศบาล กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ 

สั่งการของทางราชการ 

 3.  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทนัสมัย 

 4.  ประชาชนตองทาํงานเพื่อเลีย้งชีพและออกไปทํางานนอกเขต เทศบาลทาํใหการเขารวมกิจกรรมและโครงการ

ตางๆ ของ เทศบาล ประชาชนเขารวมนอย โดยเฉพาะฤดูกาลทาํนาและทาํการเกษตร 
 

 อุปสรรค  
 1. เทศบาลสามารถดําเนนิการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดเทานัน้ 

 2. งบประมาณของเทศบาลไดนาํไปอุดหนนุหนวยงานอ่ืน ทําใหมีงบประมาณในการดาํเนินงานแกไขปญหาของ

ประชาชนในพื้นที่ลดลง 
 

 แนวทางการแกไข 

1. จัดทําโครงการเกินศักยภาพของเทศบาล เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที ่

2.  จัดทําโครงการฝกอบรมและประชาสัมพนัธใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสัง่การของทาง

ราชการใหกับผูนาํชุมชนและประชาชนอยางตอเนื่อง 

3.  ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ในการปฏิบัตใิหเพียงพอ 
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4.  ขอความรวมมือใหผูนําชุมชนและจัดรถประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกิจกรรมและโครงการ เทศบาล ให

ทั่วถึงทุกหมูบาน 

๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแกไขปญหา

ใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึนซ่ึงผลจาก
การดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

๑.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในแตละหมูบาน เชน ถนน ไฟฟา ทอระบายน้ํา 
2.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
3.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัยตางๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
6. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
7. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดวยความ

สะดวก 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีไดมาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
5. ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซ่ึงการดําเนินงานนั้นสงผล

กระทบตอชมุชนในเขตเทศบาล เชน (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไมโอนงบประมาณตามประมาณท่ีตั้งรับไว  ทําใหไม
สามารถดําเนินโครงการตางๆตามท่ีบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย)การกอสรางถนนไมสิ้นสุดโครงการ 
ทําใหเกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  

    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559 
ปญหา 

๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
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๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได 
6) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
7) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยี
ในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
 
๓)  เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี 
4)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    

 แนวทางการแกไข 
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน 

๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามปกลาวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตองในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล
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สวนท่ี ๓ 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
          ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร 

 ๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  

 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน  

 ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

 ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

วิสัยทัศน 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ี

นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึด

หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา

ท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู

รวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 

 ๑. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐  

  (๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ 

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลารสรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ 

ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 

  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 

๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา

รอยละ ๔.๐ ตอป) 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

  (๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

  (๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
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          ๓. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  (๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

 ๔. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม 

  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  (๕) มีการบริหารจัดการใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทาน 

 ๕. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

  (๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 

     (๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

 

กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตรหลกั ดังน้ี 

 ๑.ยุทธศาสตรการเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ๒.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้าํในสังคม 

 ๓.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 ๔.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๕.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 ๖.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 ๗.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

 ๘.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

 ๙.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 ๑๐.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภมูิภาค 

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมจังหวัด “ สนุก” 
ประกอบดวย   สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร   

วิสัยทัศน  

“ สังคมเขมแข็ง เกษตรนําการพัฒนา เสนทางการคา การทองเท่ียว สูประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต”  

เปาประสงครวม  

        “สังคมเขมแข็ง เกษตรกาวหนา การคามั่งค่ัง  ทองเท่ียวย่ังยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ๔  ดาน  ไดแก 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๑ : เพ่ิมมลูคาผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๒ : การพัฒนาและเช่ือมโยงการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๓ : การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 
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          ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๔ : การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครพนม 

         วิสัยทัศน      

 “เมืองนาอยู เศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต  ภายใตปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

  

        พันธกิจ  
๑. สงเสริมภมูิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. พัฒนาเครือขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดลอม และระบบปองกัน 

   และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว  

๔. พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา  

   ศิลปวัฒนธรรม  และจารตีประเพณี   
๕. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานรวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดแกสินคาการเกษตร  

๖. ปองกัน บําบัด แกไข ปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม  

๗. อนุรักษ และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหยัง่ยืนโดยมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

๘. พัฒนาและสงเสรมิ/สนับสนุนความสัมพันธ กับประเทศเพ่ือนบาน 

   

เปาประสงค   
  ๑. ประชาชนมีอาชีพ และมรีายได ในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  

๒. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย  

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๔. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกๆ ดาน  

๕. ลดปญหามลภาวะเปนพิษ และการใชทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยูอยางสมดลุ และยั่งยืน  

๖ ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

      ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา   
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาผานแดน  

๕. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ 

๖. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ๖ ดาน  
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

    แนวทางการพัฒนา  

        ๑   สงเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและดอยโอกาส 

         ๒   สงเสรมิสนับสนุนดานการกีฬา และนันทนาการ  

        ๓  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 
         ๔  สงเสรมิสนับสนุนคณุธรรม จรยิธรรม และสถาบันครอบครัว  

         ๕  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๖  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๗  การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษ 

  ๘  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ๙  การสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
     แนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน ประวัติศาสตร การ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

๒. สงเสริมการยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวสรางความระทับ
ใจแก  
นักทองเท่ียวและผูมาเยือนนครพนม 

     ๓.  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

     ๔.  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ิน 

     ๕.  สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ ดานการทองเท่ียว  

                ๖.  พัฒนาแหลงทองเท่ียวและเช่ือมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดนครพนม กลุมจังหวัด และ  

ประเทศเพ่ือนบาน            

            ๗  สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
 ๘  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูแหลงทองเท่ียว 

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 

     แนวทางการพัฒนา  

๑ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือใหมีน้ําเพ่ือการเกษตร และเพียงพอตอ
การอุปโภค บริโภค 

๒ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการแหลงน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและ
ขยายพ้ืนท่ีชลประทาน 

              ๓.  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินคาทางการเกษตร และวิสาหกิจ ชุมชน  

     ๔.  พัฒนาสินคาเกษตรสูอุตสาหกรรมการเกษตร 

     ๕.  สงเสริมใหมีการใชและพัฒนาสินคาทางการเกษตรในทองถ่ิน  

      ๖.  สงเสริมการจัดใหมีตลาดกลางสินคาการเกษตร และสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือตอรองราคา          

             ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพ 
๘  สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน 
     แนวทางการพัฒนา  

๑  สงเสริมการการจดักิจกรรมทางวัฒนธรรมการทองเท่ียว การตลาด การคาและการลงทุนในภูมิภาค    
๒  พัฒนาจุดผอนปรนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดนผานจดุผอนปรน 

๓  สงเสริมใหผูประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบาน 

๔  สงเสริมการขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจเอกชน การคา การลงทุนภายใตประโยชนรวมกันของกรอบความ

รวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

๕  สงเสริมความเขมแข็งของ SME ไทยสูการเปนประชาคมอาเซยีน 

๖  สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหมคีุณภาพ  
 

๕. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจดัการภาครฐั 
     แนวทางการพัฒนา      

๑ มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือใหบริการประชาชน 
๒ พัฒนาระบบรับเรื่องและแกไขปญหารองทุกขของประชาชน สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมสีวนรวมภาค

ประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ 

๓ บริหารงานโดยการบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  สวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๔  สนับสนุนใหมีการระดมความคดิเห็นจากทุกภาคสวนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดแผนพัฒนากับภาคสวนตางๆ 

สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สวนราชการ หนวยงาสน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา   

๕ พัฒนาระบบฐานขอมลูและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
๖ เผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆ เพ่ือเขามสีวนรวมรวมท้ังเพ่ือสนับสนุนใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตดิตาม

ประเมินผล   

 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู 

      แนวทางการพัฒนา  

๑.  สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายนํ้า สะพาน โครางสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
๒.  พัฒนาและปรบัปรุงระบบผังเมือง 

๓.  สงเสริมการติดตั้งสัญญานไฟจราจร ปายบอกทาง ไฟสองทางจราจร ขยายเขตไฟฟา ประปาอยางท่ัวถึง  

๔.  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

๕.  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

๖.  การปองกันและรักษาโรคติดตอ และไมติดตอแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 

๗.  พัฒนาและสงเสริมจดัการขยะมูลฝอย นํ้าเสยี และมลพิษในชุมชน 

๘.  สงเสริมการฟนฟู และบําบัดสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

๙  สงเสริมการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการพาณิชย  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครพนม 
 วิสัยทัศน 

“เมืองนาอยู ประตูเศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต – ตะวันออก”  
เปาประสงครวม 

  “เมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 5 ดาน 
 ๑. ดานเศรษฐกิจ 

 ๑.๑ สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหจังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ีเปนหลัก ควบคูกับการสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ 

ในดานท่ีจังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ สงเสริม

การทองเท่ียวใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 ๑.๒ การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือให

นครพนมหลุดพนจากจังหวัดท่ีประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ําไปสูจังหวัดท่ีประชาชน 

มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพนความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และใชนวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. ดานสังคม เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   สุขภาพดี ไดรับโอกาสทางการ
รักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน ยกระดับไปสูการรองรับสังคมผูสูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและ
สถานศึกษาคําคณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีม่ันคงในทองถ่ินบานเกิด โดยใชหลักศาสนาอัตลักษณ
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนแกนการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือนําไปสูการมีชีวิตท่ีมีความสุขอยางพอเพียง
และมีคุณธรรม 
  ๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือมุงสูการเปน “เมืองพัฒนาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมปลอด

มลพิษ การบริหารจัดการตนแบบแหงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”ดวยการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 ๔. ดานการจัดการ   มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน และ

ประชาชน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยควบคูกับการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลองคกรใหโปรงใส 

 ๕. ดานความม่ันคง เพ่ือเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนท่ีชายแดนมีความ
ม่ันคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนครพนม ๖ ยุทธศาสตร 

๑. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

๒. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓. การพัฒนาการคาและการลงทุน 

๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน 

๕. การรักษาความม่ันคงชายแดน 

๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

วิสัยทัศนเทศบาลตําบลพระซอง 

 “ เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองนาอยูอยางย่ังยืน” 

เปาประสงค 

 " ผลผลิตเพ่ิม สงเสริมการคา พัฒนาการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม นําสังคมสูอาเซียน" 

พันธกิจ 

 1. สงเสริมปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิตสินคา การพัฒนาสงเสริมการเกษตร สรางอาชีพ 

สงเสริมการทองเท่ียว จัดหาแหลงกระจายสินคาทางการเกษตร 

 2. การปองกัน รักษาความปลอดภัย  สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติด  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

 3. สรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปองกันโรคติดตอ รักษาความสะอาด การกําจัดขยะ 

รักษาแหลงน้ํา รักษาสิ่งแวดลอม  

 4. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 5. กอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กอสรางสาธารณสถาน   

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

แนวทางการพัฒนา  

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

  1.1 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดานการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

  1.3 รณรงค ปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด 

  1.4 สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1.5 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับสังคม 

  1.6 สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2.1 สงเสริมสนับสนุน อุดหนนุ การสรางอาชีพ  กลุมอาชีพ 

  2.2 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเกษตร 

  2.3 สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางการคาขาย แลกเปลี่ยน 
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  2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  2.5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว 

  ๒.๖ สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน โดยวิธีการสหกรณเปน

แนวทางในการดําเนินงาน 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  3.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพ 

  3.3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ 

  3.4 เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 

  3.5 กอสราง จัดหา พัฒนาปรับปรุง สาธารณสถาน 

  3.6 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  

  4.1 รณรงค ปองกันแกไข ปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 

  4.2 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

  4.3 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

  4.4. รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาสิ่งแวดลอม 

  4.5 การรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล  
  

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  5.1 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ไฟฟา 

ประปา   

  5.2 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ เข่ือน 

บอน้ํา  

  5.3 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา 

ศาลาเอนกประสงค ฯลฯ 

  5.4 การจัดการผังเมืองรวม 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของตําบล  (SWOT) 
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลพระซอง  โดยการใชเทคนิค   SWOT analysis 

 1.จุดแข็ง (Strength) 

  1.1 มีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  คือ  ขาว ยางพารา ยาสูบ ขาวโพด   ถ่ัวลิสง 



~ ๖๘ ~ 

  1.2 มีองคหลวงพอพระซอง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 

  1.3 มีระบบจัดสรรน้ําใหแกเกษตรกร เชน  สถานีสูบน้ําดวยกระแสไฟฟาบานหนองยอ 

  1.4 มีสินคา  otop  ระดับตําบล คือ  กลุมปลูกขาวหอมมะลิ,ผลิตปุยชีวภาพ,กลุมผลิตขางฮางงอก 

  1.5 มีประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนเมือง เปนเอกลักษณของตนเอง ของชนเผาพ้ืนเมืองไทยกะเลิง 

 2.จุดออน (Weakness) 

  2.1 แหลงน้ําไมเพียงพอ และเสื่อมสภาพ 

  2.2 ทรัพยากรดิน ขาดความอุดมสมบูรณ ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

  2.3 ขาดระบบชลประทาน และการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ขาดระบบการจัดการดานตลาด ท่ีจะรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

  2.5 ระบบสาธารณูปโภค ยังไมเพียงพอ และยังไมท่ัวถึง 

  2.6 การรวมกลุมขององคกรยังมีนอย และไมเขมแข็ง 

  2.7 การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ยังมีนอย 

  2.8 ความมีระเบียบวินัยและความสํานึกสวนรวม  ยังมีนอย 

 3. โอกาส  (Opportunity) 

3.1 มีกลุมกองทุนเงินหมุนเวียนในหมูบาน  สําหรับใหประชาชนในหมูบานไดกูยืมเพ่ือใช
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

3.2 มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในชุมชน   เพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายสินคาสําหรับชุมชนใน
ราคายอมเยา 

3.3 มีกลุมฌาปนกิจศพในชุมชน  เพ่ือใหประชาชนในหมูบานรูจักการออม 

 3.4 มีกลุมเงินกองทุนแกไขปญหาความยากจน (กขคจ.)    

  3.5 มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไมไดใชประโยชน  ท่ีสามารถจะพัฒนาปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะ

และสนามกีฬาประจําตําบล 

  3.6 มีประเพณีแขงเรือยาวประเพณีประจําป  ประเพณีสงกรานต   ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว

ประจําตําบล 

  3.7 มีกลุมองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งในตําบล เชน   อสม. อปพร. เพ่ือชวยเหลือและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 4.อุปสรรค (Threates) 

  4.1 น้ําทําการเกษตรไมเพียงพอและท่ัวถึง 

  4.2 น้ําท่ีใชในการอุปโภคและบริโภคไมเพียงพอทุกครัวเรือน 

  4.3 กลุมอาชีพท่ีจัดตั้งยังไมเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

  4.4 เกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ําทวม ทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนา 

  4.5 ราษฎรขาดการสงเสริมอาชีพจากภาครัฐ 

  4.6 เกษตรกรยังทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ทําใหไดผลผลิตต่ํา 

  4.7 ตลาดสินคาทางการเกษตรท่ีจะรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 

  4.8 ประชาชนยังขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัย 

  4.9 ไมมีสภาวัฒนธรรมในตําบลท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
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  4.10 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ยังมีนอย เชน การจัดเวที

ประชาคม การจัดเวทีประชาธิปไตย 

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

 1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 ประชาชนตองการเสนทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  1.2 ไฟฟาสองสวางทางและท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด 
  1.3 รางระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิดการอุดตันทําใหมีน้ําขังเปนบางจุด 
  1.4 แหลงน้ําในการเกษตรไมพอเพียงในชวงฤดูแลงและน้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคและยัง
ไมไดมาตรฐาน 
 2.ดานเศรษฐกิจ 

      ๒.1 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุอาชีพ 

อยางเขมแข็งและขาดแหลงเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 

        ๒.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา เนื่องจากตองผานพอคาแมคาคนกลาง 
 3.ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

                   3.1 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมคอยๆเปลี่ยนแปลงไปและไมคอยมีผู
สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4.ดานสิ่งแวดลอม 

        4.1 ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
         4.2 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

                                5.ดานสังคม 
         ๕.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 
         ๕.2 เกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งทําใหทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย 
       6.ดานสาธารณสุข 
         6.1 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 7.ดานสงเสริม  การเมือง  การบริหาร  การปกครอง  การบริหารจัดการ 
  7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
  7.2 ขาดอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนากับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (แบบ ยท. 01) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

่  

ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรดานการสรา

ความสามารถในการ

แขงขัน 

ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการ

สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร

ดานความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร

ดานการ

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส 

ยุทธศาสตรการ

สรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร

ดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีการ

วิจัยและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร

การเสริม 

สรางและ

พัฒนา

ศักยภาพทุน

 

ยุทธศาสตร

ดานการเติบโต

ที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนา

อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร

ดานการ

ตางประเทศ 

ประเทศเพ่ือน

บาน และ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร

ดานการเพ่ิม

ประสิทธภิาพ

และธรรมาภิ

บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ภาคเมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร

การสรางความ

เปนธรรมลด

ความเหล่ือม

ลํ้าในสังคม 

การพัฒนาและเชื่อมโยงการ

ทองเที่ยว 

 

เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตร และพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตร 

การพัฒนาสังคมให

เขมแข็งและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาการคา 

ความสัมพันธกับประเทศ

เพื่อนบานและจีนตอนใต 

การพัฒนาการคาและการลงทุน 

 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

การรักษาความมั่นคง

ชายแดน  

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตเพื่อสราง

ความสุขอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท. 

 

-แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการพาณิชย 

-แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมฯ 
 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสังคมสงเคราะห 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

-แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

-แผนงานการพาณิชย 
 

 

แผนงาน 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการคาผาน

แดน 

ยุทธศาสตรการปรับ

สมดุลและเพ่ิม

ประสิทธภิาพ การ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรเมืองนา

อยู 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการที่

ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สุขภาพอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

พัฒนาสังคมและ

ความมั่งคง 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

การพัฒนาการคาและการลงทุน 

 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตเพื่อสราง

ความสุขอยางยั่งยืน 

 

การรักษาความมั่นคง

ชายแดน  
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-กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน 

-ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน

หมูบาน 

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ภายในหมูบาน 

-ขุดลอกหวย 

-กอสรางฝายน้ําลน 

- ฯลฯ 
 

 

-สงเสริมสนับสนุนการสราง

กลุมอาชีพ 

-เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 

-สงเสริมการผลิตแตงโมไร

เมล็ด 

- ฯลฯ 

- แขงขันกีฬา (พระซองคัพ) 

- แขงขันเรือยาวประเพณี 

- รณรงคตอตานยาเสพติด 

-รณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาล 

-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พกิาร และ

ผูปวยเอดส 

- ฯลฯ 
 

-โครงการรวมแรงรวมใจตาน

ภัยไขเลือดออก 

-โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

-โครงการรณรงครักษาความ

สะอาดชุมชน 

-ฯลฯ 

 

- ปรับปรุงขอมูลแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

-พัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบล

พระซอง 

- ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ 

-คาใชจายสําหรับการเลือกต้ัง 

-จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

-กอสรางอาคารสํานักงาน

เทศบาล 

ฯลฯ 
 

 

 

  

ผลผลิต/โครงการ 



 

 

 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 “เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” วิสัยทัศน  

พันธกิจ 
สงเสริมปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิต

สินคา การพัฒนาสงเสริมการเกษตร สราง

อาชีพ สงเสริมการทองเที่ยว จัดหาแหลง

กระจายสินคาทางการเกษตร 

การปองกัน รักษาความปลอดภัย  สงเสริม

การศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด  สงเสริมการกีฬาและ

นันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

สรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การปองกันโรคติดตอ รักษาความสะอาด 

การกําจัดขยะ รักษาแหลงน้ํา รักษา

สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานวย

ความสะดวกในการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   

กอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

กอสรางสาธารณสถาน   

 

เปาประสงค กลุมอาชีพ 

การผลิตใน

ชุมชน

เขมแข็ง 

สามารถ

พ่ึงพาตนเอง

ได 

มีแหลง

กระจาย

สินคา 

แลกเปลี่ยน

สินคา เปน

ศูนยกลาง

การคาขาย 

มีแหลง

ทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง 

สรางรายได

ใหชุมชน 

ชุมชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

รวมทั้งการ

ปองกันและ

แกไขปญหา

ยาเสพติด

่  

ดําเนินการเพ่ือสงเสริม

ดานการศึกษา กีฬา

และนันทนาการ 

รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรมและการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

จัดการทัพ

ยากร

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ

พัฒนาที่

ย่ังยืน 

ดําเนินการ

เพ่ือใหชุมชน

นาอยู 

ประชาชนมี

สุขภาพดีถวน

หนา 

 

การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสังคมและความม่ันคง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร 

-รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาโรคติดตอ

และไมติดตอ 
-สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการ

สงเสริมสุขภาพ 
-สงเสริม สนับสนุนอุดหนุน การปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุข 
-รณรงค ปองกัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
-การรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล 

 

-สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ

ใหมีประสิทธิภาพ 

-พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ

สําหรับบุคลากรทุกระดับ 

-เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 

   

  

-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ซอมแซม ถนน รางระบายน้ํา รอง

ระบายน้ํา ไฟฟา ประปา 

-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ซอมแซม แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย 

ทํานบ เข่ือน บอน้ํา 

-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ซอมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา 

ลานกีฬา ศาลาเอนกประสงค ฯลฯ 

 

 

--สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดานการศึกษา 

กีฬา และนันทนาการ 

-สงเสริม สนับสนุนสวสัดิการสังคม 

-รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 

-สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

-สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม 

 

   

--สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การสราง

อาชีพ กลุมอาชีพ 

-สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเกษตร 

-สงเสริม สนับสนุน การเปนศูนยกลาง

การคาขายแลกเปลี่ยน 

-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

-สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการทองเที่ยว 

 

 

แนวทางการพฒันา 

การกําจัด

ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

อยางเปน

ระบบและ

ย่ังยืน 

ประชาชนมี

ความเขาใจ

และใหความ

รวมมือใน

การพัฒนา

ทองถ่ิน 

จัดระบบ

บริหาร

ราชการให

สามารถ

อํานวยความ

สะดวกใน

การใหบริการ

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สงเสริมและ

พัฒนา

บุคลากรและ

ปรับปรุง

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพ่ือเปนศูนย

การเรียนรู 

กอสรางเสนทาง

คมนาคม 

จัดระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

ยท.02 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลพระซอง 

-๗๓- 



 

 

 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) (แบบ ยท. 02) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง 

Strategy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิสัยทัศน “เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” 

 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร 

คา

เปาหมาย 

สงเสริมปจจัยสนับสนุน

เศรษฐกิจ การผลิต สินคา การ

พัฒนาสงเสริมการเกษตรืสราง

อาชีพ สงเสริมการทองเที่ยว 

จัดหาแหลงกระจายสินคาทาง

การเกษตร 

 

การปองกัน รักษาความปลอดภัย 

สงเสริมการศึกษา อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด สงเสริมการกีฬา

และนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพ 

สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การปองกันโรคติดตอ รักษาความสะอาด 

การกําจัดขยะ รักษาแหลงน้ํา รักษา

ส่ิงแวดลอม 

 

สงเสริมการมีสวนรวมดาน

การเมือง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อํานวยความ

สะดวกในการใหบริการของ อปท. 

กอสรางเสนทางคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ กอสราง

สาธารณสถาน 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

และความมั่งคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพ

อนามัยและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

-กลุมอาชีพการผลิตใน

ชุมชนเขมแข็งสามารถ

พ่ึงพาตนเองได 

-มีแหลงกระจายสินคา

แลกเปล่ียนสินคา เปน

ศูนยกลางการคาขาย 

-มีแหล งท อ งเท่ี ยว ท่ี มี

ช่ือเสียงสรางรายได ให

ชุมชน 

 

-ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ร วม ท้ั งก า ร

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดแบบยั่งยืน 

-ดําเนินการเพ่ือสงเสริมดาน

ก า ร ศึ ก ษ า  กี ฬ า  แ ล ะ

นันทนาการ รวมท้ังปลูกฝ ง

คุณ ธรรม แล ะก ารอ นุ รั ก ษ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

-ดํ า เนิ น ก าร เพ่ื อ ให ชุ ม ชน น าอ ยู

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 

-การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

 

-ประชาชนมีความเขาใจและใหความ

รวมมือในการพัฒนาทองถิ่น 

- จั ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ร าช ก า ร ให

สามารถอํานวยความสะดวกในการ

ให บ ริ ก ารป ระชาชน ได อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

-สงเสริมและพัฒนาบุคลากรและ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู 

 

- ก อ ส ร า ง เส น ท า งค ม น า ค ม

จั ด ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 

สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและ

ท่ัวถึง 

  

 

-๗๔- 



 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

คา

เปาหมาย 

สงเสริมปจจัยสนับสนุน

เศรษฐกิจ การผลิต สินคา การ

พัฒนาสงเสริมการเกษตรืสราง

อาชีพ สงเสริมการทองเที่ยว 

จัดหาแหลงกระจายสินคาทาง

การเกษตร 
 

การปองกัน รักษาความปลอดภัย 

สงเสริมการศึกษา อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด สงเสริมการกีฬา

และนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพ 

สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การปองกันโรคติดตอ รักษาความสะอาด 

การกําจัดขยะ รักษาแหลงน้ํา รักษา

ส่ิงแวดลอม 

 

สงเสริมการมีสวนรวมดาน

การเมือง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อํานวยความ

สะดวกในการใหบริการของ อปท. 

กอสรางเสนทางคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ กอสราง

สาธารณสถาน 

 

กลยุทธ --สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การ

สรางอาชีพ กลุมอาชีพ 
-สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการ

เกษตร 
-สงเสริม สนับสนุน การเปน

ศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยน 
-การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
-สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการ

ทองเที่ยว 

-สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน/หมูบาน โดย

วิธีการสหกรณเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

--สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดาน

การศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
-สงเสริม สนับสนุนสวสัดิการสังคม 
-รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 
-สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
-สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ

สังคม 
-สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

-รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาโรคติดตอและ

ไมติดตอ 
-สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการ

สงเสริมสุขภาพ 
-สงเสริม สนับสนุนอุดหนุน การปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุข 
-รณรงค ปองกัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
-การรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะภายใน

เขตเทศบาล 

 

-สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
-พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ

ใหมีประสิทธิภาพ 
-พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ

สําหรับบุคลากรทุกระดับ 
-เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและ

ชุมชน 
   

  

 
 

กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 

ถนน รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ไฟฟา 

ประปา 
-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 

แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ เข่ือน บอน้ํา 
-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 

สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ศาลา

เอนกประสงค ฯลฯ 
-การจัดการผังเมืองรวม 

 

 
 

แผนงาน -แผนงานเคหะและชมุชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการเกษตร 

 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการพาณิชย 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสังคมสงเคราะห 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

-แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานการพาณิชย 
 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานการเกษตร 
 

-๗๕- 



 

 

 

  ๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลพระซอง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 62 63 64 64 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อความสุข
อยางยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

การพัฒนา
สังคมและ
ความ
มั่นคง 

1.ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
หางไกลยาเสพ
ติด 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

ความปลอดภยั

และไมมีปญหา

ยาเสพติด

เพิ่มขึ้น 

 

๑๐๐% 
 
 
 
 

5% 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

๑๐๐% 

 

 

5% 

 

๑๐๐% 
 

 

 

5% 

-สงเสริม สนับสนุน
กิจการงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
-รณรงค ปองกัน 
แกไขปญหายาเสพติด 

รอยละของ
ผูประสบภัยที่ไดรับ
การชวยเหลือ 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่มีปญหายาเสพติด
ลดลง 

ปละ ๑๐๐% 
 
 
 
 
ปละ 5%  
 
 

-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน
กิจการงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
-โครงการดาน
รณรงค ปองกัน 
แกไขปญหายาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 
 

 

สํานักปลัด 

งาน
ปองกันฯ 
 
 
 
งาน
ปองกันฯ 
 

2.ดําเนินการ
สงเสริม
การศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 
รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม และ
การอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

รอยละของ
ประชาชนที่มี
การศึกษา
อยางทั่วถึง 
และมีจิตสํานึก
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

๘๐% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 

๘๐% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 

-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุนดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สังคม 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ฯ 

รอยละของประชาชน
ที่ไดรับการศึกษา
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่ใหความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆมากขึ้น 
รอยละของประชาชน
ที่มีจิตสํานึกรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 

ปละ ๘๐% 
และ 1๐0% 
 
 
 
 
ปละ 5% และ 
10% 
 
 
 
ปละ 5% และ 
10% 
 
 

-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุนดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สังคม 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม  

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
  
สํานักปลัด 

งาน
การศึกษา 
 

 

งาน

พัฒนา

ชุมชน 

 

งาน

การศึกษา 

-๗๖- 



 

 

 

   3. ประชาชน

ไดรับ

สวัสดิการ

อยางทั่วถึง 

 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับ
สวัสดิการ
ครบถวน 

100% 100% 100% 100% -สงเสริมสนับสนุน
สวัสดิการสังคม 

รอยละของประชาชน
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
ทั่วถึง 

ปละ 100% -โครงการดานการ
สงเสริมสนับสนุน
สวัสดิการสังคม 

สํานักปลัด  

- การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร        
-การพัฒนา
และสงเสริม
การทองเที่ยว 
-การ
พัฒนาการคา
และการ
ลงทุน 
 

-การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
-การพัฒนา

และสงเสริม

การ

ทองเที่ยว 

-การ

พัฒนาการ

คาผานแดน 

 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1.กลุมอาชีพ 
การผลิตใน
ชุมชนเขมแข็ง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

อาชีพ มีรายได

เพิ่มขึ้น 

 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน การสราง
อาชีพ กลุมอาชพี 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาการเกษตร 
 
 
 
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
 
 
-สรางความเขมแข็ง
ใหกลุมเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/
หมูบาน โดยวธิีการ
สหกรณเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน 

รอยละของประชาชน
ที่มีอาชีพมีงานทํา
มากขึ้น 
 
 
รอยละของผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
 
 

รอยละของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่

ไดรับการดูแลมากขึ้น 

 

มีแหลงทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง 

 

รอยละของผูเขารวม

โครงการมีความรูดาน

การสหกรณ 

ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ ๑ 
โครงการ 

-โครงการดานการ
สงเสริม สนับสนุน
การสรางอาชีพ 
กลุมอาชีพ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาการ
เกษตร 
 
-โครงการดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
 
-โครงการสราง
ความเขมแข็งให
กลุมเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/
หมูบาน โดยวธิีการ
สหกรณเปน
แนวทางในการ

สํานักปลัด 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 
 
 
งาน
พัฒนา
ชุมชน 

-๗๗- 



 

 

 

ดําเนินงาน 
 

2.มีแหลง
กระจายสินคา 
แลกเปล่ียน
สินคา เปน
ศูนยกลาง
การคาขาย 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

การซ้ือขาย

มากขึ้น 

 

5% 5% 5% 5% สงเสริม สนับสนุน 
การเปนศูนยกลาง
การคาขาย
แลกเปล่ียน 

รอยละของประชาชน
ที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 5%  
 

-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
การเปนศูนยกลาง
การคาขาย
แลกเปล่ียน 

กองชาง  

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อความสุข
อยางยั่งยืน 
 

การปรับ
สมดุลและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
 
 

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่
ดี 
 
 

1.ประชาชนมี
ความเขาใจ
และใหความ
รวมมือในการ
พัฒนาทองถิ่น 

รอยละของ
ประชาชนที่มี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

5% 5% 5% 10% สงเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิ 
เสรีภาพของ
ประชาชน และการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

รอยละของประชาชน
ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ปละ 5% และ 
10% 
 

-โครงการดาน
สงเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน และการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

สํานักปลัด  

2.จัดระบบ
บริหารราชการ
ใหสามารถ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับบริการที่

สะดวกรวดเร็ว 

 

90% 90% 100% 100% เสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคราชการ
และชุมชน 

รอยละของประชาชน
ที่ไดรับบริการอยาง
ทั่วถึง และครบทุก
ดาน 

ปละ 90% 
และ 100% 
 

-โครงการดาน
เสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคราชการ
และชุมชน 

สํานักปลัด  

3.สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากรและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อเปนศูนย

รอยละของ
บุคลากร 
องคกร มี
ประสิทธิภาพ 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการ
ประชาสัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

รอยละของประชาชน
ที่พึงพอใจในการการ
บริการขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 

ปละ 100% 
 
 

 

 

-โครงการดาน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การประชาสัมพันธ
ใหมีประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 

-๗๘- 



 

 

 

การเรียนรู 100% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

100% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

100% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

100% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

-พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารและ
ปฏิบัติการสําหรับ
บุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
-กอสราง จัดหา 
พัฒนาปรับปรุง 
สาธารณสถาน 
 
 
 
 
-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรที่
มีจิตสํานึกในอาชพี
และการบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
รอยละของการ
กอสราง จัดหา 
พัฒนาปรับปรุง 
สาธารณสถานที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง 
ไดมาตรฐาน 
รอยละของวัสดุ 
ครุภัณฑสําหรับการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ปละ 100% 
 

 

 

 

 

ปละ 5% 
 
 
 
 
 
 

ปละ 5% 
 
 

-โครงการดาน
พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารและ
ปฏิบัติการสําหรับ
บุคลากรทุกระดับ 
 
 
-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
พัฒนาปรับปรุง 
สาธารณสถาน 
 
 
 
-โครงการดาน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 

-๗9- 



 

 

 

-การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต

เพื่อสราง

ความสุข

อยางยั่งยืน 

 

เมืองนาอยู การพัฒนา
สุขภาพ
อนามัย
และ
ส่ิงแวดลอม 

1.ดําเนินการ
เพื่อใหชุมชน
นาอยู 
ประชาชนมี
สุขภาพดีถวน
หนา 

รอยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรงมาก
ขึ้น 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

-รณรงค ปองกัน
แกไข ปญหา
โรคติดตอและไม
ติดตอ 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน กจิกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน การ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข 

รอยละของประชาชน
ที่มีความรูในการ
ปองกันโรคมากขึ้น 
 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่มีรางกายแข็งแรง
เพิ่มขึ้น 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่มีความสนใจดาน
สาธารณสุขมากขึ้น 

ปละ 5%  
 
 

 

 

ปละ 5%  
 

 

 

ปละ 5%  
 

-โครงการดาน
รณรงค ปองกัน
แกไข ปญหา
โรคติดตอและไม
ติดตอ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน กจิกรรม
การสงเสริมสุขภาพ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน การ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข 
 

 

2.การกําจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล
อยางเปน
ระบบและ
ยั่งยืน 

รอยละของ

ประชาชนที่

รักษาความ

สะอาด

บานเมือง 

5% 5% 5% 5% การรักษาความ
สะอาดพื้นที่
สาธารณะภายในเขต
เทศบาล 

ขยะไดรับการกาํจัด
อยางถูกวิธ ี

ปละ 5%  
 

-โครงการดานการ
รักษาความสะอาด
พื้นที่สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
 

 

-การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต

เพื่อสราง

ความสุข

อยางยั่งยืน 

 

เมืองนาอยู การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

1.กอสราง
เสนทาง
คมนาคม 
จัดระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ใหไดมาตรฐาน
และทั่วถึง 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับบริการ
สาธารณะ
พื้นฐานอยาง
ทั่วถึง 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 

-กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม ถนน ราง
ระบายน้าํ ไฟฟา 
ประปา 
 
 
-กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม แหลงน้ํา 
คลองสงน้ํา ฝาย 

รอยละของ ถนน ราง
ระบายน้าํ ไฟฟา 
ประปา ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานทั่วถึง 
 
 
 
รอยละของแหลงน้ํา
ไดมาตรฐานและ
เพียงพอ 
 

ปละ 5%  
 
 
 
 
 
 
 
ปละ 2%  
 
 

-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา 
ซอมแซม ถนน ราง
ระบายน้าํ ไฟฟา 
ประปา 
 
-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 

 

-๘๐- 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
1  
โครง 
การ 

 

 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
1  
โครง 
การ 

 

 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
1  
โครง 
การ 

 

 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
1  
โครง 
การ 
 

ทํานบ เขื่อน บอน้ํา 
 
 
-กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม 
สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา ลานกีฬา ศาลา
เอนกประสงค ฯลฯ 
 
 
 
-การจัดการผังเมือง
รวม 

 
 
 
 
รอยละของ
สาธารณสถานได
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
รอยละของประชาชนที่

เขาใจระบบผังเมืองมาก

ข้ึน 

 
 
 
 
 
ปละ 2%  
 
 
 
 
 
ปละ ๑ 
โครงการ  
 

บํารุงรักษา 
ซอมแซม แหลงน้ํา 
คลองสงน้ํา ฝาย 
ทํานบ เขื่อน บอน้ํา 
 
-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา 
ซอมแซม 
สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา ลาน
กีฬา ศาลา
เอนกประสงค ฯลฯ 
-โครงการดานการ
จัดการผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 

-๘๑- 



~ ๘๒ ~ 
 

สวนท่ี ๔ 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 
หนวยงาน
สนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
และความมั่งคง 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานการศึกษา สํานักปลัด 

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
พร

ะซ
อง

 

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ สํานักปลัด 

แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัด 

ดานบริหารทั่วไป แผนงานรกัษาความสงบภายใน สํานักปลัด 

แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด/กองคลัง 

ดานการดําเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกจิ ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัด 

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ สํานักปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 

แผนงานการพาณิชย สํานักปลัด/กอง
สาธารณสุข 

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี

ดานบริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 

4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสุขสภาพ
อนามัยและส่ิงแวดลอม 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข/กอง
ชาง/ สํานกั 
ปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข/กอง
ชาง/ สํานกั 
ปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย สํานักปลัด 

5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองชาง 

รวม ๕ ยทุธศาสตร 4 ดาน ๑๒ แผนงาน ๔ สํานกั/กอง 

 



~ ๘๓ ~ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
   1.1 แผนงานการศึกษา 
   ๑.๒ แผนงานบริหารทัว่ไป 
   ๑.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
   ๑.๔ แผนงานงบกลาง 
   ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห 
   ๑.๖ แผนงานสาธารณสุข 
   ๑.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   ๑.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

56 
4 

64 
 

20 
4 

12 
40 
20 

 
 

53,760,000 
120,000 

7,280,000 
 

50,040,000 
120,000 
500,000 

23,160,000 
820,000 

รวม 55 18,785,000 55 25,830,000 55 32,484,000 55 32,584,000 55 32,584,000 220 ๑๔๒,๒๖๗,๐๐๐ 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 
    2.3 แผนงานการพาณิชย 
    ๒.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
16 
12 
36 
4 

 
1,280,000 

480,000 
163,200,000 

400,000 

รวม 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 68 165,360,000 
๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
    ๓.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๓.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    ๓.๓ แผนงานการเกษตร 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

68 
20 
4 

 
 

118,224,000 
1,200,000 

แบบ ผ. ๐๗ 



~ ๘๔ ~ 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 80,000 
รวม 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 92 119,504,000 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาสขุภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 
    ๔.1 แผนงานสาธารณสุข 
    ๔.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๔.๓ แผนงานการพาณิชย 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

96 
40 
4 

 
 

7,060,000 
2,200,000 

200,000 
รวม 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 140 9,460,000 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

392 
196 

 
168 

 
 

414,088,000 
220,688,400 

 
152,140,600 

รวม 287 196,729,250 287 196,729,250 287 196,729,250 287 196,729,250 287 196,729,250 756 786,917,000 
รวมทั้งสิ้น 417 304,260,250 417 304,260,250 417 304,260,250 417 304,260,250 417 304,260,250 1,668 1,217,041,000 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน/เครื่องเขียน/
แบบเรียน (สวนราชการ) 
 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
และเพ่ิมเติมทักษะการ
เรียนใหแกเด็ก 

ประถม 6 ร.ร. 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเด็ก 6 ศูนย 

 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ จํานวน
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดรับการ
สนับสนุนสื่อ
การเรยีน 
 

โรงเรียนมีสื่อท่ี
ทันสมัย 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

๒ สนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กยากจนและดอย
โอกาส (สวนราชการ) 
 

เพ่ือสงเสริมการศึกษา
ของนักเรียน/นักศึกษา
และผูมีฐานะยากจน
ในเขตเทศบาลตําบล
พระซอง 

16 หมู   ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน

นักเรียน/

นักศึกษา ท่ี

ไดรับทุน 

เด็กยากจนและ
ดอยโอกาสมีทุนใน
การเรยีน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

3 จัดซื้อวัสดสุําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (สวน
ราชการ) 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 

6 ศูนย   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนยท่ี

ไดรับ วัสดุ

สําหรับศูนย

พัฒนาเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กมี
สื่อท่ีทันสมัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

งาน

การศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘๖ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติตําบลพระซอง 
(สวนราชการ) 

สนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชนในวัน
เด็กแหงชาต ิ

6 โรงเรียน 

6 ศูนย 

 200,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนยท่ี

ไดรับการ

สนับสนุน

กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เด็กและเยาวชนมี
ความกลา
แสดงออก 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

5 โครงการจดัประกวดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดีเดน (สวน
ราชการ) 

เพ่ือสงเสริมการสราง
พัฒนาการของเด็ก
กอนวัยเรียน 

6 ศูนย 
 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีเขารวม

ประกวด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการพัฒนาให
ไดมาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

6 โครงการพัฒนาศูนยการ
เรียนรูชุมชน (สวน
ราชการ) 

สนับสนุนศูนยกลางใน

การจัดการเรยีนรู 

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 

16 หมูบาน   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย
การเรยีนรู
ชุมชนท่ีไดรับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘๗ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาผูดูแลเด็ก 
(สวนราชการ) 

การฝกอบรมจัดทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสบการณผูดูแล
เด็ก 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
ทต.พระซอง 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน

บุคลากรทาง

การศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ 

ผูดูแลเด็กมคีวามรู
และประสบการณ
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

8 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ๖ ศูนย 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีไดรับ

งบประมาณ 

มีคาใชจายในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

สํานักปลดัฯ 

9 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ๖ ศูนย 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีไดรับ
งบประมาณ 

มีคาใชจายในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

สํานักปลดัฯ 

10 คาอาหารเสรมิ (นม) (สวน
ราชการ) 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร

เสรมิ (นม) ใหโรงเรยีน

และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

6 โรงเรียน 

6 ศูนย 

 ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดรับ
งบประมาณ 

เด็กไดดื่มนมอยาง

ท่ัวถึง 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘๘ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ
สําหรับการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เชน เครื่องแบบ
นักเรียน, อุปกรณการ
เรียน,คาจดักิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรยีน
ฯลฯ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล
ตําบลพระซอง 
ท้ัง  6 ศูนย 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน
คาใชจายใน
การจัดการ
เรียนฯ 

เด็กๆมีอุปกรณการ
เรียนท่ีมีคณุภาพ
ครบถวน ถูกตอง 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

12 โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาํบลพระซอง 

เพ่ือกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาํบลพระ
ซอง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 
4,6,8,9,11,1
2 

  4,800,000 4,800,000 4,800,000 จํานวนศูนยฯท่ี
ไดรับการ
กอสราง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลพระซอง 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
สถานท่ีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหสวยงาม นาอยู 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล
ตําบลพระซอง 
ท้ัง  6 ศูนย 

  300,000 300,000 300,000 จํานวนศูนยฯท่ี
ไดรับการ
พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวยงาม นาอยู นา
เรียน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

14 โครงการกอสรางสนาม

เด็กเลน สรางปญญา 

เพ่ือกอสรางสนามเด็ก

เลนท่ีศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาลตําบล

พระซอง 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาล

ตําบลพระซอง 

ท้ัง  5 ศูนย 

  300,000 300,000 300,000 จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็น

ท่ีกอสราง

สนามเด็กเลน 

เด็กๆมีสนามเด็ก

เลน  ใหเกิดทักษะ

ดานตางๆ 

สํานักปลดัฯ 

งาน

การศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘๙ ~ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๕ อุดหนุนอาหาร

กลางวัน (สวน

ราชการ) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

อาหารกลางวันใหแก

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตตําบลพระซอง 

6 โรงเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ๖ แหง  

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนท่ี

ไดรับการ

อุดหนุน 

เด็กสุขภาพรางการ

แข็งแรงเติบโต

สมวัย 

สํานักปลดัฯ 

งาน

การศึกษา 

1๖ อุดหนุนโครงการ

แขงขันความเปนเลิศ

ทางวิชาการ (สวน

ราชการ) 

คาใชจายในการจัด

กิจกรรมเก่ียวกับวิชาการ 

ประถม 6 รร. 

มัธยม ๑ รร. 

(รร.ละ 

๑๕,๐๐๐) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนท่ี

ไดรับการ

อุดหนุน 

เด็กและเยาวชน

แสดงศักยภาพ

ออกมาไดเต็มท่ี 

สํานักปลดัฯ 

งาน

การศึกษา 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียน/เยาวชน/ประชาชน
ตานยาเสพติด (พระซองคัพ) 
(สวนราชการ) 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน สุขภาพ

แข็งแรง หางไกล

ยาเสพตดิ 

 

สํานักปลดัฯ 

2 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมแขงขัน
กีฬาเยาวชนเช่ือม
ความสัมพันธระหวาง
ตําบล 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

เด็ก เยาวชน มี
นํ้าใจเปนนักกีฬา 

สํานักปลดัฯ 

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธอําเภอนาแก (สวน
ราชการ) 

เปนคาใชจายในการ
แขงขันกีฬาระหวาง
ทองถ่ินในเขตอําเภอ 

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาท่ี 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาท่ี ท่ี

เขารวม

โครงการ 

เช่ือมความสมัพันธ
ระหวางหนวยงาน
ทองถ่ิน 

สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๑ ~ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธจังหวัดนครพนม 
(สวนราชการ) 

เปนคาใชจายในการ

แขงขันกีฬาระหวาง

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครพนม 

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาท่ี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาท่ี ท่ี

เขารวม

โครงการ 

เช่ือมความสมัพันธ

ระหวางหนวยงาน

ทองถ่ิน 

สํานักปลดัฯ 

5 โครงการจดังานประเพณี
เขาพรรษา (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมประเพณี
เขาพรรษา 

ภายในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ
รัก สามัคคี มี
ความสุขเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

6 โครงการจดังานประเพณีวัน
ข้ึนปใหม (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมวันข้ึนป
ใหม 

ภายในเขต

เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ
รัก สามัคคี ม ี

สํานักปลดัฯ 

7 โครงการจดังานประเพณี

สงกรานตตําบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

เปนคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมประเพณี

สงกรานต 

ภายในเขต

เทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

รัก สามัคคี มี

ความสุขเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๒ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการสืบสานและ อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ

ปญญาทองถ่ิน (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมสืบสาน 

อนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 จํานวน

งบประมาณท่ี

อุดหนุน 

เปนการสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ินให

คนรุนใหมรูจัก 

สํานักปลดัฯ 

๙ โครงการประเพณีแขงขันเรือ

ยาวตําบลพระซอง (สวน

ราชการ 

อนุรักษประเพณีแขง

เรือยาวและสงเสรมิ

การทองเท่ียว 

สงเสริม สืบสาน 

วัฒนธรรม 

ประเพณีแขงเรือ

ยาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรม 

ประเพณีแขง

เรือยาวยังคง

อยู 

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีแขงเรือ

ยาวใหยิ่งใหญเปน

ท่ีรูจักท่ัวไปและมี

นักทองเท่ียวมาก

ข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

๑๐ โครงการสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบาน 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมดนตรี

พ้ืนบาน 

ภายในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ดนตรีพ้ืนบานเปน

ท่ีรูจักสราง

เอกลักษณใน

ชุมชน 

สํานักปลดัฯ 

๑๑ โครงการสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมบุคลากร เทศบาล

ตําบลพระซอง (สวนราชการ) 

เพ่ือสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมบุคลากร 

เทศบาลตาํบลพระ

ซอง   

ผูบริหาร,สมาชิก

สภา,พนักงาน, 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูบริหาร สมาชิกฯ

พนักงานเทศบาลมี

คุณธรรมจรยิธรรม 

สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๓ ~ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการสืบสานและสงเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมสืบสาน 

สงเสริม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

ประชาชนภายใน

เขตเทศบาล

ตําบลพระซอง

รวมบุญมหาชาติ 

อําเภอนาแก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

สืบสาน ส งเสริม

ขนบ ธรรม เนี ยม

ป ร ะ เพ ณี แ ล ะ

วัฒนธรรมใหคงไว 

สํานักปลดัฯ 

13 โครงการฝกอบรมจิตอาสา

ผูนําพธิีกรทางศาสนา

และศาสนพิธ ี(สวน

ราชการ) 

เพื่อฝกอบรมผูนํา

ทางศาสนาและศา

สนพิธ ี

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูนําทางศาสนา

และศาสนพิธี

ปฏิบัติไดถูกตอง 

 

 

สํานักปลัด 

งานศาสนา

วัฒนธรรม 

14 โครงการสงเสริมสนบัสนุน

ศิลปวัฒนธรรมรําวงยอนยุค 

(ประชาคมตําบล) 

สนับสนนุรําวงยอน

ยุค 

ภายในเขต

เทศบาล 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนสืบ

ทอดวัฒนธรรมรํา

วงยอนยคุ 

สํานักปลัด

ฯ 

งานศาสนา

วัฒนธรรม 

๑5 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา

กรีฑานักเรยีนตําบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

เพ่ืออุดหนุนการ

แขงขันกีฬานักเรียน

โรงเรียนตางๆ 

ประถม 6 รร. 

มัธยม ๑ รร. 

(รร.ละ๒๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนท่ี

ไดรับการ

อุดหนุน 

นักเรียนรางกาย

แข็งแรง มีนํ้าใจ

เปนนักกีฬา 

 

สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๔ ~ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการเขาคาย

ลูกเสือสามญั-เนตรนาร ี(สวน

ราชการ) 

เพ่ือใหเยาวชนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน 

ประถม 6 รร. 

มัธยม ๑ รร. 

(รร.ละ 

๑๕,๐๐๐) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนท่ี

ไดรับการ

อุดหนุน 

เกิดความรัก ความ

สามัคคี มีนํ้าใจ

เสียสละ 

 

สํานักปลดัฯ 

17 อุดหนุนโครงการงาน

ประเพณีไหลเรือไฟและงาน

กาชาดจังหวัดนครพนม (สวน

ราชการ) 

เปนคาใชจายในการ

จัดเรือไฟและงาน

กาชาดจังหวัด

นครพนม 

สภาวัฒนธรรม

อําเภอนาแก 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน

งบประมาณท่ี

อุดหนุน 

สืบสานวัฒนธรรม

ไหลเรือไฟให

ยิ่งใหญเปนท่ีรูจัก

ท่ัวไป 

สํานักปลดั 

18 อุดหนุนโครงการอบรม

เยาวชน บรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

กิจกรรมการบรรพชา

สามเณร 

วัดหลวงพอพระ

ซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

งบประมาณท่ี

อุดหนุน 

เยาวชนไดเรียนรู

ศาสนาและอบรม

จิตใจใหเปนคนด ี

 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ (สวน

ราชการ) 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ  

ผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาล 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูมสีิทธิ

ไดรับเบ้ียยังชีพ

ท้ังหมดไดรับ

เบ้ียยังชีพครบ

ตามเกณฑ 

ผูสูงอายุ ไดรับการ

ชวยเหลือ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒ เบ้ียยังชีพผูพิการ (สวน

ราชการ) 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผู

พิการ 

ผูพิการ ในเขต

เทศบาล 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูมสีิทธิ

ไดรับเบ้ียยังชีพ

ท้ังหมดไดรับ

เบ้ียยังชีพครบ

ตามเกณฑ 

ผูพิการ ไดรับการ

ชวยเหลือ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๓ เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส (สวน

ราชการ) 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดส ใน

เขตเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูมสีิทธิ

ไดรับเบ้ียยังชีพ

ท้ังหมดไดรับ

เบ้ียยังชีพครบ

ตามเกณฑ 

ผูปวยเอดส ไดรับ

การชวยเหลือ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๖ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนเงินสมทบ

กองทุนระบบหลักประกัน

สุขภาพระดับพ้ืนท่ี (สวน

ราชการ) 

เพ่ือเปนการสนับสนุน

กองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จายเงินสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพไดครบ

ตามจํานวน

ประชากร 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดีข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๕ โครงการเงินสมทบ

ประกันสังคมพนักงานจาง 

(สวนราชการ) 

เพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจของพนักงานฯ 

พนักงานจาง

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จายเงินสมทบ

ประกันสังคม

ไดครบ 

พ นั ก ง า น จ า ง มี

ประกันสังคม 

สํานักปลดั,

กองคลัง 

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

เพ่ือสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

พระซอง 

เด็ก สตรี 

คนชรา และ

ผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล 

  50,000 50,000 50,000 จายเงินสมทบ

กองทุน

สวัสดิการ

สังคม 

คุณภาพชีวิต เด็ก 

สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาสดีข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๗ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือสมทบกองทุนเงิน

ทดแทนแกพนักงาน

จางท่ีประสบอันตราย 

เจ็บปวย ตายหรือสญู

หายเน่ืองจาการ

ปฏิบัติงาน  

 

จายเงินสบทบ

รอยละ0.2ของ

คาจาง

โดยประมาณ

การท้ังป 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งท่ี

จาย 

พนักงานจาง 

ลูกจางไดรับความ

คุมครองกรณี

ประสบอันตราย 

เจ็บปวย ตายหรือ

สูญหายเน่ืองจาก

การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๗ ~ 
 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะหผูยากจน 

ยากไร ดอยโอกาส (สวน

ราชการ) 

เพ่ือชวยเหลือผูยากจน 

ยากไร ดอยโอกาส 

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู

ยากจน ยากไร 

ดอยโอกาสท่ี

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

ผู ย ากจน  ยากไร 

ดอยโอกาสท่ีไดรับ

ความชวยเหลือ 

กอง

สวัสดิการฯ 

2 โครงการจดัตั้งศูนยบริการคน

พิการตําบลพระซอง  (สวน

ราชการ) 

เพ่ือชวยเหลือผูพิการ

ตําบลพระซอง 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูพิการ 

 

 

 

ผูพิการท่ีไดรับ

ความชวยเหลือ 

 

กอง

สวัสดิการฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๘ ~ 
 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคตอตานยา

เสพติด (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมรณรงค 

ตอตานยาเสพตดิตาม

ยุทธศาสตร ๕ รั้ว 

 

ทุกหมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชน ลด ละ 

เลิก หางไกลยา

เสพติด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการปองกันบรรเทาและ

บําบัดยาเสพติด (สวน

ราชการ) 

เปนคาใชจายเพ่ือ

ปองกันและบําบัดยา

เสพติด จดัซื้อวัสดุ

อุปกรณ 

ทุกหมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ปญหายาเสพตดิ

ไดรับการแกไขให

ลดนอยลง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

3 อุดหนุนโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพตดิใน

สถานศึกษา (to be 

number one)  

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิใน

สถานศึกษา 

-ประถม ๖ รร. 

(รร.ละ ๕,๐๐๐) 

-มัธยม  ๑  รร. 

(๑๕,๐๐๐) 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนท่ี

ไดรับเงิน

อุดหนุน 

ปญหายาเสพตดิใน

สถานศึกษาไดรับ

การแกไข 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙๙ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิง พลอากาศเอก

หญิง สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิ

ราชนารี (สวนราชการ) 

เพ่ือปองกันโรคพิษ

สุนัขบาจากสตัว 

 

 

 

 

 

ทุกหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

6๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

6๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

6๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

6๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

6๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

จํานวนสุนัข

และแมวท่ี

ไดรับวัคซีน 

 

 

 

 

ไมพบโรคพิษสุนัข

บา 

 

 

 

 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

5 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตว ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

เพ่ือสํารวจสัตวเลี้ยง

ท่ีเปนภาหะของโรค

พิษสุนัขบา 

ทุกหมูบาน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนสัตว

เลี้ยงท่ี

ลงทะเบียน 

 

 

สัตวเลี้ยงไดรับการ

ลงทะเบียน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๐ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

ตําบลพระซอง(สวนราชการ) 

เพ่ือปองกันการ

ตั้งครรภในวัยอันควร 

 

ทุกหมูบาน 

 

 

 

100,000  100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

มีความรูเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

7 โครงการเยี่ยมหญิงตั้งครรภ 

(สวนราชการ) 

 

ออกเยี่ยมผูตั้งครรภ

และหลังคลอด 

ทุกหมูบาน 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

จํานวนผู

ตั้งครรภ 

 

ผูตั้งครรภไดรับการ

ดูแลหลังคลอด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

8 โครงการอาสาสมัครทองถ่ิน

รักษโลกตําบลพระซอง (สวน

ราชการ) 

 

เพ่ืออนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

 

ทุกหมูบาน 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

 

50,000 50,000 จํานวนผูรวม

โครงการ 

 

 

มีกิจกรรมรักษา

สิ่งแวดลอม 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

9 โครงการศึกษาดูงาน

อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก

ตําบลพระซอง (สวนราชการ) 

เพ่ือศึกษาดูงาน

สถานท่ีจริง 

สมาชิกอาสา

รักษโลก, 

ผูดําเนินการ 

  100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

มีความรูเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

10 อุดหนุนเพ่ือสนับสนุนคาปวย

การสําหรับนักบริบาลทองถ่ิน 

เพ่ือสนับสนุนคาปวย

การสําหรับนักบริบาล

ทองถ่ิน 

นักบริบาล

ทองถ่ิน 6,000 

บาท/คน/เดือน  

จํานวน 2 คน 

  144,000 144,000 144,000 นักบริบาล

ทองถ่ิน 

มีนักบริบาล

ทองถ่ิน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ (สวน

ราชการ) 

เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดยาเสพติด 

 

ประชาชนท่ัวไป 

๑๖ หมูบาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐ คน ลดการแพรระบาด

ยาเสพตดิ 

สํานักปลดัฯ 

2 โครงการฝกอบรม อปพร. 
เทศบาลตาํบลพระซอง (สวน
ราชการ) 

เปนคาใชจายในการ
ฝกอบรม อปพร. 

อปพร. ทต.พระ

ซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน อปพร. 

ทต.พระซองท่ี

เขารวม

โครงการ 

 

อปพร.ปฏิบัติงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน

ฯ 

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชน (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมฝกอบรม

อาสาสมัครดแูลความ

ปลอกภัย ชวยเหลือ

เจาหนาท่ีตํารวจ 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม 

มีอาสาสมัครดาน
ความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน
ฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๒ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
(สวนราชการ) 

จัดฝกอบรม จัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ
ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม 

ทีมกูชีพไดรับการ

พัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน
ฯ 

5 โครงการฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สวนราชการ) 

จัดฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ภายในเขต

เทศบาล 

๓0,000 ๓0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จํานวนครั้งใน

การฝกซอม

แผนปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน
ฯ 

6 โครงการจดักิจกรรมวัน  
อปพร. (สวนราชการ) 

เพ่ือรวมกิจกรรมวัน 
อปพร. 

อปพร. ทต.พระ

ซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม 

มีอาสาสมัครดาน
ความปลอดภัยเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน
ฯ 

7 โครงการรณรงคและปองกัน

ลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวง

เทศกาลประจําป (สวน

ราชการ 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุในชวง

เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจ/

เวรยาม 

๓๐,๐๐๐ ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จํานวน

อุบัติเหตลุดลง

หรือไมม ี

อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวง

เทศกาล 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน

ฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๓ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการดําเนินกิจการ  
อปพร. ทต. พระซอง (สวน
ราชการ) 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ีย
เลี้ยง/คาตอบแทน 
 อปพร. 

อปพร. ทต.พระ

ซอง 

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 จํานวนเงินท่ี

เบิกจาย 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

9 โครงการไปราชการในการ

ฝกอบรม อปพร. (สวน

ราชการ) 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ีย
เลี้ยง/ท่ีพัก และ
คาลงทะเบียน 

อปพร. ทต.พระ

ซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินท่ี

เบิกจาย 

อปพร.ไดรับการ

พัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

10 โครงการปองกันเด็กจมนํ้า เพ่ือจัดหาอุปกรณ
สําหรับการจัดทํา
โครงการปองกันเด็ก
จมนํ้า 

จัดโครงการ
ปองกันเด็ก
จมนํ้า 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการฯ 

ผูเขาอบรมมี
ความรูในการ
ปองกันเด็กจมนํ้า 

สํานักปลดั 
งานปองกัน 

11 โครงการจดัระเบียบชุมชน  

(สวนราชการ) 

เพ่ือจัดเวรรักษาความ

เรียบรอยในชุมชน  

ทุกหมูบาน ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

จํานวนชุมชน 

 

ชุมชนมีความสงบ

สุข 

สํานักปลดัฯ 

 

12 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด

ในท่ีสาธารณเทศบาลตําบล

พระซอง 

ติดตั้งกลองวงจรปด

ภายในเขตเทศบาล 

ท่ีสาธารณในเขต

ตําบลพระซอง 

 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนกลอง

วงจรปดท่ี

ติดตั้ง 

มีกลองวงจรปดใน

ท่ีสาธารณะ 

 

สํานักปลดัฯ 

13 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด

ในสํานักงานเทศบาลตําบล

พระซอง 

ติดตั้งกลองวงจรปดใน

ท่ีสํานักงานเทศบาล

ตําบลพระซอง 

สํานักงาน

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

  300,000 300,000 300,000 จํานวนกลอง

วงจรปดท่ี

ติดตั้ง 

มีกลองวงจรปดใน

สํานักงานเทศบาล

ตําบลพระซอง 

สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
  แผนงานสรางความเขมแขง็ชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุและผูพิการ 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

จัดกิจกรรมผูสูงอายุ/

วันผูพิการ 

ภายในเขต

เทศบาล 

 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอาย/ุผูพิการ

ไดรับการดูแล 

กอง

สวัสดิการ 

 

2 โครงการสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน (สวน

ราชการ) 

จัดเวทีประชาคม

ผูสูงอาย/ุผูพิการ/จัด

กิจกรรมของกลุมสตร ี

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอาย/ุผูพิการ/

กลุมสตรี มีความ

สามัคค ี

กอง

สวัสดิการ 

3 โครงการจดัตั้งโรงเรียน

ผูสูงอายุตาํบลพระซอง 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

จัดกิจกรรมการศึกษา

เรียนรูผูสูงอายุ 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

 ๑๐0,000 

 

 

๑๐0,000 

 

 

๑๐0,000 

 

 

๑๐0,000 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายไุดรับ

ความรู 

 

กอง

สวัสดิการ 

 

4 โครงการสงเสริมคณุคา 

ภูมิปญญาผูสูงวัย(สวน

ราชการ) 

สงเสริมภมูิปญญา

ผูสูงอาย ุ

ภายในเขต

เทศบาล 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ภูมปญญาชาวบาน

ไดรับการอนุรักษ 

กอง

สวัสดิการ 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต ผูสูงวัยใสใจ

เทคโนโลยี(สวนราชการ) 

สงเสริมดานเทคโนโลยี

ผูสูงอาย ุ

ภายในเขต

เทศบาล 

 15,000 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

 

15,000 

 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุรูเทาทัน

เทคโนโลย ี

กอง

สวัสดิการ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๕ ~ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการสงเสริมสุขภาพ

และการออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบลพระ

ซอง 

เพ่ือใหประชาชน

ตําบลพระซองไดออก

กําลังกายและมี

สุขภาพด ี

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายสุุขภาพ

แข็งแรง 

กอง

สวัสดิการ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมสมาชิก

สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลพระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

 

เด็กและเยาวชนมี

ความรู 

 

กอง

สวัสดิการ 

 

 

 

8 โครงการเยาวชนตําบล

พระซองรักษถ่ิน(สวน

ราชการ) 

 

จัดกิจกรรมใหเยาวชน

รักภูมลิําเนา 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

 

 

  

 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

เด็กและเยาวชนรัก

บานเกิด 

 

 

กอง

สวัสดิการ 

 

 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๖ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกิจกรรมโรงเรียน

ผูสูงอายุตาํบลพระซอง 

-เพ่ือสรางกิจกรรม

ใหกับประชาชน 

-เพ่ือใหผูสูงอายุเกิด

การรวมกลุมท่ีเขมแข็ง 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูสูงอาย ุ

ผู สู งอ ายุ ท่ี ได รั บ

การพัฒนา 

กอง

สวัสดิการฯ 

10 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุตาํบลพระซอง 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอาย ุ

-เพ่ือวันผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายไุดรับการ

ยกยองเชิดชู 

กอง

สวัสดิการฯ 

11 โครงการจดัตั้งศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุตําบลพระ

ซอง 

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในตําบล

พระซอง 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายไุดรับการ

พัฒนาตามวัย 

กอง

สวัสดิการฯ 

12 โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูชุมชนเขมแข็ง 

เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู

รวมกันของชุมชน

ตําบลพระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม 

เกิดเวทีเสวนา

แลกเปลีย่นเรยีนรู

รวมกัน 

กอง

สวัสดิการฯ 

13 โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพสตร ี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

สตรตีําบลพระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนสตรีท่ี

เขารวม 

สตรไีดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 

กอง

สวัสดิการฯ 

 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐๗ ~ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 อุดหนุนโครงการกิจกรรม

ศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตําบลพระซอง 

เพ่ือสนับสนุนสงเสริม

ครอบครัวใหมี

ความสุข 

ภายในเขต

เทศบาล 

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ครอบครัวในตําบล

พระซองเกิดความ

อบอุน 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

15 อุดหนุนโครงการสงเสริม

กลุมอาชีพ 

เพ่ือสงเสริมใหกลุม

อาชีพมีความเขมแข็ง 

มีรายไดเสรมิ 

ภายในเขต

เทศบาล 

50,000 60,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนเงินท่ี

อุดหนุน 

กลุมอาชีพมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

16 อุดหนุนสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลพระซอง  

เพ่ือสงเสริมการทํา

กิจกรรมของเด็กและ

เยาวชน 

ภายในเขต

เทศบาล 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนได

ทํากิจกรรมรวมกัน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

17 อุดหนุนกลุมสตรีตําบล

พระซอง (สวนราชการ) 

อุดหนุนการพัฒนา

กลุมสตรตีําบลพระ

ซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเงินท่ี

อุดหนุน 

กลุมสตรตีําบลพระ

ซองไดรับการ

พัฒนาทุกดาน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

18 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลพระซอง 

-เพ่ือสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

-เพ่ือเปนการสราง

สวัสดิการแกชุมชน 

ภายในเขต

เทศบาล 

  50,000 100,000 100,000 จํานวนเงินท่ี

อุดหนุน 

ประชาชนในตําบล

พระซองไดรับ

สวัสดิการ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 108 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผานแดน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  2  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  แผนงานสรางความเขมแขง็ชุมชน 

        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ พัฒนา สงเสรมิ 

สนับสนุน การสรางกลุม

อาชีพตางๆ (แผนชุมชน,

ประชาคมฯ) 

จัดกิจกรรมฝกอบรม

ใหความรู สรางเสริม

ประสบการณกลุม

อาชีพตางๆ 

- กลุมอาชีพ

เกษตรกรทํานา

,ปลูกยางพารา,

พืชผักตางๆ 

- อาชีพเลี้ยงโค 

กระบือ สุกร 

เปด ไก ปลา 

ฯลฯ 

- กลุมอาชีพผลิต

สินคา

อุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนภายใน

เขตเทศบาล 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม 

กลุมอาชีพตางๆมี

ความรู พัฒนาการ

ผลิตมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 109 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒ โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว

พระราชดําร ิ

จัดฝกอบรมใหความรู

แกเกษตรกรและ

สงเสริมสนับสนุนให

ปฏิบัติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

ภายในเขต

เทศบาล 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ป ระชาชน ได รั บ

ค ว า ม รู แ ล ะ มี

จิ ต สํ า นึ ก ใน ก าร

ดํ า ร ง ชี วิ ต แ บ บ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการขับเคลื่อนวิธีการ

สหกรณสูชุมชน 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชน

ใชระบบสหกรณใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

อบรมใหกลุม

อาชีพตางๆ 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

จํานวนกลุม

เศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน

นําความรู

เก่ียวกับ

สหกรณไปใช

ในการ

ดําเนินงาน 

-ทําใหเกิดกลุม

อาชีพเศรษฐกิจ

และสังคม 

-ทําใหเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน

เขมแข็ง 

-ทําใหคุณภาพชีวิต

ดีข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 110 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจดัทําตลาด

วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม

ใหสืบไป 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

  50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

มี ก า ร สื บ ส า น

ป ร ะ เ พ ณี

วั ฒ น ธ ร ร ม ช า ว

ตําบลพระซอง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวริมนํ้าบัง 

เพ่ือใหเกิดสถานท่ี

ทองเท่ียวในตําบลพระ

ซอง 

เพ่ือกระตุนการ

ทองเท่ียว 

  100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีอาชีพ 

ทําใหเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน

เขมแข็ง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 111 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการ

สงเสริมกลุมอาชีพ 

(แผนชุมชน,ประชาคม) 

อุดหนุนกลุมอาชีพ

ตางๆ 

- กลุมเย็บ

หมอนมะยม 

- กลุมผลิตขาว

ฮางงอก 

- กลุมจักสาน

กระติ๊บขาว 

- กลุม

เกษตรกรผลิต

ขาวหอมมะลิ 

และกลุมตางๆ

ภายในเขต

เทศบาล 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่

ไดรับการ

อุดหนุน 

มีการรวมกลุม

เพื่อผลิตเปน

อาชีพสรางรายได 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 112 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผานแดน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  2  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการผลิต

แตงโมไรเมล็ดปลอดภยั

จากสารพิษ 

จัดฝกอบรมใหความรู 

สงเสริมการปลูก

แตงโมไรเมล็ด 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เก ษ ต รก ร ได รั บ

ความรูในการผลิต

แ ต ง โม ไ ร เม ล็ ด

ปลอดสาพิษ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสงเสริมการใช

สารชีวภาพในนาขาวและ

การลดตนทุนการผลติขาว 

จัดฝกอบรมใหความรู

การใชสารชีวภาพใน

นาขาวและการลด

ตนทุนการผลิต 

ภายในเขต

เทศบาล 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เก ษ ต รก ร ได รั บ

ความรูในการผลิต

ขาวโดยใชตนทุน

นอยลง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการขุดบอเกลือ

สินเธาวเพ่ือปลูกดินเคม็ 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

(ม.๔) 

เพ่ือขุดบอเกลือ

สินเธาว เพ่ือปลูกดิน

เค็ม 

ม.๔ จํานวน ๑๐ 

บอ 

 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละของ

จํานวนบอ

เกลือสินเธาวท่ี

ขุด 

ผลผลติเกลือ

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 113 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปลูกพืช

สมุนไพร 

จัดกิจกรรมปลูกพืช

สมุนไพร 

ภายในเขต

เทศบาล 

  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เก ษ ต รก ร ได รั บ

ความรูในการปลูก

พืชสมุนไพร 

กอง

สวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 114 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผานแดน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  2  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  แผนงานการพาณิชย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อท่ีดิน

กอสรางตลาดสดเทศบาล 

(สวนราชการ) 

จัดซื้อท่ีดินเพ่ือ

กอสรางตลาดสด

เทศบาลตาํบลพระ

ซอง 

แปลงติดกันไม

นอยกวา 3 ไร

ภายในเขต

เทศบาล 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีท่ีดินเพ่ือ

กอสรางตลาด

สดเทศบาล 

มี ท่ี ดิ น สํ า ห รั บ

กอสรางตลาดสด

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการกอสรางตลาดนํ้า

บัง (สวนราชการ) 

กอสรางตลาดแมนํ้าบัง 1 แหง     20,000,000 ตลาดแมนํ้าบัง มีสถานท่ีคาขาย

แลกเปลีย่นสินคา

มากข้ึน สงเสริม

การทองเท่ียว 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3. โครงการกอสรางตลาดสด

เทศบาล (สวนราชการ) 

กอสรางตลาดสด

เทศบาลไดมาตรฐาน 

1 แหง   10,000,000 10,000,000 10,000,000 ตลาดสด

เทศบาล 

มีสถานท่ีคาขาย

แลกเปลีย่นสินคา

มากข้ึน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

4 โครงการตลาดโตรุง (สวน

ราชการ) 

จัดสถานท่ีสําหรับ

คาขายในตอนเย็นถึง

1 แหง   200,000 200,000 200,000 มีสถานท่ี

สําหรับจัด

สรางรายได มี

นักทองเท่ียว

กอง

สาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 115 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

กลางคืน โครงการ เพ่ิมข้ึน 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการถนนคนเดิน จัดสถานท่ีตลาดนัด

ของเทศบาล 

1 แหง   200,000 200,000 200,000 มีสถานท่ี

สําหรับจัด

โครงการ 

สรางรายไดมี

นักทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

6 โครงการออกแบบอาคาร

ตลาดสดเทศบาล (สวน

ราชการ) 

จางออกแบบ เขียน

แบบแปลน กอสราง

อาคารตลาดสด

เทศบาล 

1 แบบแปลน   200,000 200,000 200,000 1 แบบแปลน แบบแปลนกอสราง

ถูกตองได

มาตรฐาน 

กองชาง 

7 โครงการออกแบบอาคาร

โรงฆาสัตวเทศบาล (สวน

ราชการ) 

จางออกแบบ เขียน

แบบแปลน กอสราง

อาคารโรงฆาสตัว

เทศบาล 

1 แบบแปลน   100,000 100,000 100,000 1 แบบแปลน แบบแปลนกอสราง

ถูกตองได

มาตรฐาน 

กองชาง 

8 โครงการศึกษาดูงานโรง

ฆาสัตว (สวนราชการ) 

เพ่ือเดินทางไปทัศน

ศึกษาดูงานตัวอยาง

โรงฆาสัตวท่ีได

มาตรฐานและประสบ

ผลสําเร็จ 

ผูบริหาร,สมาชิก

สภาฯ,พนักงาน

,เจาหนาท่ี 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ไดแนวทางจาก

ตัวอยางโรงฆาสัตว

ท่ีไดมาตรฐานเพ่ือ

มาสรางโรงฆาสัตว

ของเทศบาล 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 116 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการกอสรางโรงฆา

สัตวเทศบาลตําบลพระ

ซอง (สวนราชการ) 

เพ่ือสรางโรงฆาสตัว

ของเทศบาลตําบล

พระซอง 

1 แหง   5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนโรงฆา

สัตวท่ีได

กอสราง 

โรงฆาสัตวทันสมัย 

ไดมาตรฐาน 

 

 

กองชาง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

10 โครงการปรับปรุงแกไข

ปญหาตลาดประชารัฐ

ทองถ่ินสุขใจ ตาม พรบ.

การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และแกไข

เพิ่มเติม (สวนราชการ) 

แกไขปญหาตลาด

ประชารัฐ 

 

ตลาดในตาํบล

พระซอง 

 

  30,000 30,000 30,000 ปญหาที่ไดรับ

การแกไข 

 

ปญหาไดรับการ

แกไข 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 117 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผานแดน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  2  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประชาสมัพันธ

การทองเท่ียว (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรม

ประชาสมัพันธการ

ทองเท่ียวในเขต

เทศบาล 

-หลวงพอพระ

ซอง 

-ทุงดอก

ทานตะวัน 

-ประเพณตีางๆ 

ฯลฯ 

  100,000 100,000 100,000 มีการ

ประชาสมัพันธ

การทองเท่ียว

ในเขตเทศบาล 

แห ล งท อ ง เท่ี ย ว

เป น ท่ี รู จั กและมี

นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  3  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แผนงานสรางความเขมแขง็ชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปกปองสถาบัน

ชาติ (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมปกปอง

สถาบันของชาต ิ

ในเขตเทศบาล   30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

รักในสถาบันของ

ชาต ิ

สํานักปลดัฯ 

๒ โครงการจดัทําแผนชุมชน 

(สวนราชการ) 

จัดประชุมประชาคม

เพ่ือทราบขอมูลของ

ชุมชนมาจัดทําแผน

ชุมชน 

16 หมูบาน  20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบาน

ท่ีจัดประชุม

ประชาคมเพ่ือ

จัดทําแผน

ชุมชน 

ประชาชนเสนอ

ปญหา เห็น

ความสําคญัของ

การจัดทําแผน

ชุมชน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท  

เพ่ือสรางความสามัคคี

ปรองดองสมานฉันท 

1 โครงการ  30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ

สามัคคไีมแตกแยก 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการกอสราง/

ปรับปรุง/ซอมแซม

หองสมุดประชาชน  (สวน

ราชการ) 

กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซม หองสมดุ

ประชาชน 

ภายในเขต

เทศบาล 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนการ

กอสราง/

ปรับปรุง/

ซอมแซม

หองสมุด

ประชาชน 

ประชาชนมีสถานท่ี

คนหาความรูตางๆ

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  3  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําหรือ

ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

(สวนราชการ) 

ออกสาํรวจภาคสนาม

และปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

ในเขต

เทศบาล 

 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จํานวนหมูบาน

ท่ีออกสํารวจ 

ขอมูลผูเสียภาษี

ครบถวนเปนระบบ 

คนหางาย 

กองคลัง 

2 โครงการประชาสมัพันธ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี (สวน

ราชการ) 

ประชาสมัพันธการเก็บ

ภาษีของเทศบาล 

ในเขต

เทศบาล 

 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จํานวนผูมาเสีย

ภาษีเพ่ิมข้ึน 

การเก็บรายได มี

ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

3. โครงการฝกอบรมให

ความรูเก่ียวกับภาษีและ

คาธรรมเนียม (สวน

ราชการ) 

จัดฝกอบรมเก่ียวกับภาษี

ทองถ่ิน คาธรรมเนียม 

ในเขต

เทศบาล 

 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม 

ประชาชนเขาใจใน

การเก็บรายไดของ

เทศบาล 

กองคลัง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจดัการเลือกตั้ง 

(สวนราชการ) 

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี,

สมาชิกสภาเทศบาล 

16 หมูบาน  ๓๐๐,๐๐๐ ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 จํานวนผูมาใช

สิทธ์ิเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ

เขาใจในบทบาท

หนาท่ีของทองถ่ิน 

สํานักปลดัฯ 

๕ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมบริการ ให

ความรู เก่ียวกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

16 หมูบาน   100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

เขาใจในบทบาท

หนาท่ีของทองถ่ิน 

สํานักปลดัฯ 

๖ โครงการพัฒนาบุคลากร

เทศบาลตาํบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

จัดอบรม ทัศนศึกษาดู

งานของบุคลากรใน

เทศบาล 

ผูบริหาร 

สมาชิกสภา 

ขาราชการ 

ลูกจาง 

พนักงานจาง

ทุกคน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ผูบริหาร 

สมาชิกสภา 

ขาราชการ 

ลูกจาง 

พนักงานจาง ท่ี

เขารวม

โครงการ 

บุคลากรของ

เทศบาลมคีวามรู

และประสบการณ

รวมท้ังมีความรัก

ความสามัคคีใน

องคกร 

 

สํานักปลดัฯ 

7 โครงการจดัทํา

แผนพัฒนาเทศบาล 

จัดประชุมประชาคมเพ่ือ

ทราบขอมูลของชุมชนมา

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

16 หมูบาน   30,000 30,000 30,000 จํานวนหมูบาน

ท่ีจัดประชุม

ประชาคมเพ่ือ

จัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

ประชาชนเสนอ

ปญหา เห็น

ความสําคญัของ

การจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

กองวิชาการ

และ

แผนงาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 คาใชจายในการจัดงานรัฐ

พิธี กิจกรรมวันสําคัญทาง

ราชการ (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมวันรัฐพิธีและ

วันสําคัญตางๆ ของ

ราชการ 

วันสําคัญ

ตางๆ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

กิจกรรมท่ีจดั 

ระลึกถึง

ความสําคญัของแต

ละวันสําคัญ 

สํานักปลดัฯ 

9 โครงการวันเทศบาล 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 

24 เม.ย. ของทุกป 

ผูบริหาร,

สมาชิกสภา,

ขาราชการ,

ลูกจาง,

พนักงานจาง

ทุกทน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

บุคลากรมีความรัก 

ความสามัคคี มี

ความภูมิใจใน

องคกร 

สํานักปลดัฯ 

10 โครงการสํานักงานนาอยู 

(สวนราชการ) 

เพ่ือสรางบรรยากาศใน

การทํางาน 

จัดกิจกรรม 5 

ส. 

  10,000 10,000 10,000 บรรยากาศดี

ข้ึน 

สํานักงานสะอาด 

เปนระเบียบ

เรียบรอย 

สํานักปลดัฯ 

11 โครงการออกแบบอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบล

พระซอง (สวนราชการ) 

จางออกแบบ เขียนแบบ

แปลน กอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาล 

1 แบบแปลน  400,000 400,000 400,000 400,000 1 แบบแปลน แบบแปลนกอสราง

ถูกตองได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการเตรยีมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมทุกดานเพ่ือเขาสู

อาเซียน 

1 โครงการ  200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

พรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

สํานักปลดัฯ 

13 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบล

พระซอง (สวนราชการ) 

เพ่ือกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบล

พระซอง 

 

อาคาร

สํานักงาน 1 

แหง 

  20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนอาคาร

สํานักงานท่ี

ไดรับการ

กอสราง 

สํานักงานทันสมัย

ไดมาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

 

14 โครงการจดัซื้อท่ีดิน

กอสรางสํานักงาน

เทศบาล (สวนราชการ) 

จัดซื้อท่ีเพ่ือกอสราง

สํานักงานเทศบาลตําบล

พระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 จํานวนท่ีดินท่ี

ซื้อ 

มีท่ีดินสําหรับ

กอสรางสํานักงาน

เทศบาล 

สํานักปลดัฯ 

15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน 

/ตอเตมิ/ สํานักงาน

เทศบาล (สวนราชการ) 

เพ่ือความเปนระบบ 

เหมาะสม และสวยงาม 

ภายใน

สํานักงาน

และบรเิวณ

สํานักงาน 

  500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งการ

ปรับปรุง 

สํ า นั ก งานน าอยู

เ ป น ร ะ เ บี ย บ

เรียบรอย 

สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางหองนํ้า

เทศบาลตาํบลพระซอง

แทนหลังเดิม 

กอสรางหองนํ้าใหม จํานวน 6 

หอง 

  400,000 400,000 400,000 จํานวนหองนํ้า

ท่ีกอสรางใหม 

มี ห อ ง นํ้ า ท่ี ไ ด

มาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

 

17 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมโรงเก็บพัสด ุ

ปรับปรุงซอมแซมให

เหมาะสมเปนหองทํางาน

เพ่ิมเตมิ 

จํานวน 2 

หอง 

  100,000 100,000 100,000 จํานวนหอง

เพ่ิมเตมิ 

มี ห อ ง ทํ า ง า น ท่ี

เหมาะสม 

สํานักปลดัฯ 

18 โครงการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

เพ่ือลดข้ันตอนและ

กระบวนการใหบริการ

ประชาชนรวดเร็วข้ึน 

กระบวนการ

ใหบริการ

ประชาชน

รวดเร็วข้ึน 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ใ ห บ ริ ก า ร

ป ร ะ ช า ช น ไ ด

ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดัฯ 

19 โครงการจดัทําคูมือ

ประชาชนเทศบาลตําบล

พระซอง 

เพ่ือจัดทําคูมือประชาชน

ของเทศบาลตําบลพระ

ซอง 

มีคูมือประชาชน

แนะนําขั้นตอน

การใหบริการ

ประชาชนของ

เทศบาลตําบล

พระซอง 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ประชาชนเขาใจใน

การรับบริการจาก

เทศบาลตําบลพระ

ซอง 

สํานักปลดัฯ 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของเทศบาล

ตําบลพระซอง 

เพื่อจัดทําระบบ

สารสนเทศใหเพียงพอ

และทันสมัย 

มีระบบ

สารสนเทศที่

ทันสมัย

รองรับการ

ปฏิบัติงาน

อยาง

เพียงพอ 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

ถูกตอง แมนยํา 

สํานักปลัด 

21 โครงการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม และ

อนุรักษพลังงาน  

สงเสริมการรัก

สิ่งแวดลอม และ

อนุรักษพลังงาน 

-การประหยัด

พลังงาน 

-การใช

พลังงานอยาง

คุมคา 

  ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ -จํานวนชุมชน

ที่เขารวม

โครงการฯ 

-กิจกรรมที่

ดําเนินการ 

เพื่อใหประชาชน

รัก สิ่ ง แ วด ล อ ม 

แ ล ะ ล ด ก า ร ใช

พลังงาน 

พลังงาน

จังหวัด 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

22 อุดหนุนโครงการปกปอง

และเชิดชูสถาบันสําคญั

ของชาต ิ(งานรัฐพิธี) 

อุดหนุนการดําเนินงาน

ของโครงการปกปองและ

เชิดชูสถาบันสําคญัของ

ชาติ (งานรัฐพิธี) 

1 โครงการ   20,000 20,000 20,000 จํานวนเงินท่ี

อุดหนุน 

ปกปองและเชิดชู

สถาบันสําคญัของ

ชาต ิ

สํานักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดหาบุคลากร 

และวัสดุครุภัณฑประจํา

ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ (สวน

ราชการ) 

อุดหนุนการดําเนินงาน

ของศูนยปฏิบัติการ

ชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับอําเภอ 

1 โครงการ  ๒๖,๐๐๐ 26,000 26,000 26,000 จํานวนเงินท่ี

อุดหนุน 

การจัดซื้อจดั/จดั

จาง ของ อปท. มี

ความโปรงใส 

สํานักปลดั 

24 โครงการปรับปรุงประปา

จากไฟฟาเปนพลังงาน

แสงอาทิตย 

สงเสริมการรัก

สิ่งแวดลอม และ

อนุรักษพลังงาน 

-การประหยัด

พลังงาน 

-การใช

พลังงานอยาง

คุมคา 

  ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ -จํานวนชุมชน

ที่เขารวม

โครงการฯ    

-กิจกรรมที่

ดําเนินการ 

เพื่อใหประชาชน

รัก สิ่ ง แ วด ล อ ม 

แ ล ะ ล ด ก า ร ใช

พลังงาน 

พลังงาน

จังหวัด 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

25 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางรอบหมูบาน จาก

พลังงานแสงอาทิตย 50 

จุด 

สงเสริมการรัก

สิ่งแวดลอม และ

อนุรักษพลังงาน 

-การประหยัด

พลังงาน 

-การใช

พลังงานอยาง

คุมคา 

  ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ -จํานวนชุมชน

ที่เขารวม

โครงการฯ    

-กิจกรรมที่

ดําเนินการ 

เพื่อใหประชาชน

รัก สิ่ ง แ วด ล อ ม 

แ ล ะ ล ด ก า ร ใช

พลังงาน 

พลังงาน

จังหวัด 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  3  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประชาอาสารวม

ใจปลูกปา (สวนราชการ) 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหมาก

ยิ่งข้ึนในตําบลพระซอง 

1 โครงการ  20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ีปาเพ่ิม

มากข้ึน 

มีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน กอง

สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการปลอยปลาเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพ่ือเฉลิมพระเกยรตริาช

วงคจักรี 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได

แสดงถึงความ

จงรักภักด ี

ประชาชนไดแสดง

ถึงความจงรักภักด ี

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  3  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาลตําบล    

พระซอง 

กอสรางอาคารใหม อาคาร 1 หลัง   500,000 500,000 500,000 อาคาร 1 แหง ไดอาคารหลังใหม สํานักปลดัฯ 

๒ โครงการกอสรางสถานีสูบ

นํ้ายอยเพ่ือปองกันภัย

ตําบลพระซอง 

เพ่ือใหมีสถานีสูบ

นํ้ายอยเพ่ือปองกันภัย

ตําบลพระซอง 

สถานีสูบนํ้ายอย

เพ่ือปองกันภัย

ตําบลพระซอง 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 แหง มีสถานีสาํหรับสูบ

นํ้าดับเพลิงพรอม

อุปกรณสบูนํ้า 

สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ทต.พระซองท่ี  4  ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

   แผนงานสาธารณสุข  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกัน 

บรรเทาและบําบัดรักษา

โรคตดิตอ (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมรณรงค 

จัดหาวัสดุอุปกรณ 

ปองกันโรคติดตอ 

ภายในเขต

เทศบาล 

 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการรณรงค

ปองกัน 

บรรเทาและ

บําบัดรักษา

โรคตดิตอ  

ประชาชนมีความรู

ในการปองกัน

โรคตดิตอ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

2 โครงการรวมแรงรวมใจ

ตานภัยไขเลือดออก (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรมรณรงค 

จัดหาวัสดุอุปกรณ

ปองกันไขเลอืดออก 

ภายในเขต

เทศบาล 

 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 มีการรณรงค

ปองกัน 

ไขเลือดออก 

ประชาชนมีความรู

ในการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๓ โครงการรณรงคใหความรู

ดานโภชนาการครผููดูแล

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก/โรงเรียน 

จัดกิจกรรมรณรงค 

จัดหาวัสดุอุปกรณ 

6 โรงเรียน 

๖ ศูนย 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูในดาน

โภชนาการ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการใหความรูและ

ปองกันโรคติดตออุบัติ

ใหมในโรงเรยีน 

จัดกิจกรรมรณรงค 

จัดหาวัสดุอุปกรณ 

6 โรงเรียน 

๖ ศูนย 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูเก่ียวกับ

โรคตดิตออุบัติใหม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๕ โครงการอบรมการ

ปองกันโรคเอดส 

จัดอบรม จดัหาวัสดุ

อุปกรณ 

ภายในเขต

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ

ประชาชนท่ีเขา

อบรมมีความรู

ในการปองกัน

เอดส 

ประชาชนมีความรู

ในการปองกันโรค

เอดส 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๖ โครงการตรวจคณุภาพนํ้า

ดื่มอุปโภค บริโภค (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรม จัดหาวัสดุ

อุปกรณในการ

ตรวจสอบ 

ภายในเขต

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งท่ี

ออกตรวจ

คุณภาพนํ้า 

ประชาชนมีนํ้าดื่ม

นํ้าใชท่ีมีคุณภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครูผูดูแลเด็กในศูนยเด็ก

เล็กในการปองกันโรคใน

เด็ก (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมอบรม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ 

ครูศูนยเด็ก

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ครู

ศูนยเด็กท่ีเขา

รวมโครงการมี

ความรูในการ

ปองกันโรคใน

เด็ก 

ครูมีความรูในการ

ดูแลเด็กในศูนย

เด็กเล็กในการ

ปองกันโรคในเด็ก 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๘ โครงการอบรม อสม. 

ควบคุมโรคติดตอเมื่อเขา

สูอาเซียน 

จัดอบรม จดัหาวัสดุ

อุปกรณ 

อสม.ตําบลพระ

ซอง 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน อสม. 

ท่ีเขารวม

โครงการ 

อสม.มีความรูใน

การปองกัน

โรคตดิตอ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อสม. ในการดูแลผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ อสม. 

อสม.ตําบลพระ

ซอง 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน อสม. 

ท่ีเขารวม

โครงการ 

อสม.มีความรูและ

สามารถดูแล

ผูสูงอาย ุ

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและผูพิการ (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรมสงเสรมิ

สุขภาพผูสูงอายุและผู

พิการ 

ผูสูงอายุและผู

พิการตําบลพระ

ซอง 

  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน

ผูสูงอายุและผู

พิการท่ีเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุและผู

พิการมีสุขภาพท่ีด ี

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

๑๑ โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมสงเสรมิ

การออกกําลังกาย 

ภายในเขต

เทศบาล 

  50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

๑๒ โครงการตรวจกิจการ

รานคาท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ (สวนราชการ) 

ออกสาํรวจกิจการ

รานคาตางๆ 

ภายในเขต

เทศบาล 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งการ

ออกตรวจ 

ลดอันตรายตอ

สุขภาพประชาชน

ท่ีเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ตางๆ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการจดัซื้อเครื่องเสียง

สําหรับกิจกรรมสงเสรมิ

สุขภาพ (สวนราชการ) 

จัดซื้อเครื่องเสียง

สําหรับใชในกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพ 

 

 

 

1 ชุด พรอม

อุปกรณครบชุด 

  ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จํานวนเครื่อง

เสียงท่ีจัดซื้อ 

เครื่องเสยีงมี

คุณภาพได

มาตรฐาน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๑๔ โครงการจดัซื้อยาสามญั

ประจําบาน (สวน

ราชการ) 

จัดซื้อยาสามัญพ้ืนฐาน

สําหรับประชาชน 

ภายในเขต

เทศบาล 

  10,000 10,000 10,000 จํานวนเงินท่ี

จัดซื้อ 

สามารถบรรเทา

อาการเจ็บปวย

เบ้ืองตนได 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

๑๕ โครงการตรวจสาร

ปนเปอนในอาหาร (สวน

ราชการ) 

เพ่ือตรวจหาสาร

ปนเปอนในอาหาร 

ภายในเขต

เทศบาล 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งท่ี

ออกตรวจสาร

ปนเปอน 

ประชาชนบริโภค

อาหารท่ีสะอาด

ปราศจากสาร

ปนเปอน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการปลูกปาสมุนไพร จัดกิจกรรมปลูก

สมุนไพรในพ้ืนท่ีตําบล

พระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนปา

สมุนไพร

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีปา

สมุนไพรเพ่ือใช

ประโยชนมากข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๑๗ โครงการทัศนศึกษาดูงาน

กลุม อสม.ตําบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

ดูงานกลุม อสม.ตําบล

พระซอง 

 

16 หมูบาน   300,000 300,000 300,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

กลุม อสม. มี

ประสบการณดาน

ตางๆเพ่ิมข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๑๘ โครงการอบรมสงเสรมิ

ประสิทธิภาพ อสม. (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรมฝกอบรม

ใหความรู อสม. ใน

ดานตางๆ 

16 หมูบาน   50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

อสม.มีความรูและ

ประสบการณ

เพ่ิมข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๑๙ โครงการรณรงคปองกัน

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม

ทุกดาน (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

ภายในเขต

เทศบาล 

  50,000 50,000 50,000 มีการจัด

กิจกรรม

รณรงค 

ปญหาสิ่งแวดลอม

ภายในเขตเทศบาล

ลดลงและไดรับ

การแกไข 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการรณรงคใชนํ้า

อยางประหยดั 

เพ่ือจัดกิจกรรม

รณรงคใชนํ้าอยาง

ประหยดั 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนมีความรู

ในการใชนํ้าอยาง

ประหยดัและถูกวิธี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒๑ โครงการประชาคมเพ่ือ

จัดทําเทศบัญญัติของ

เทศบาลตาํบลพระซอง 

ตาม พรบ. การ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

จัดทําใหมและแกไข

เพ่ิมเตมิตามประกาศ

คณะกรรมการ

สาธารณสุข 

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีตําบลพระซอง

ปฏิบัติตาม พรบ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

ประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลพระ

ซอง 

  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

ประชาคม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลพระซอง

ปฏิบัติตาม พรบ. 

การสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒๒ โครงการศึกษาผลกระทบ

ตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมในการ

กอสรางโรงฆาสตัว (สวน

ราชการ) 

จัดประชาคมหมูบาน 

ศึกษาผลกระทบใน

การกอสรางโรงฆาสัตว 

ในเขตเทศบาล   50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

รูถึงผลกระทบและ

ความตองการของ

ประชาชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการลดปริมาณและ

คัดแยกขยะอินทรยีหรือ

ขยะเปยกครัวเรือน (สวน

ราชการ) 

แกไขปญหาขยะ ทุกหมูบาน 

 

 

 

 

 10,000 10,000 

 

 

10,000 

 

 

จํานวนขยะท่ี

ไดรับการแกไข 

ขยะไดรับการแกไข 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

24 โครงการแกไขปญหาและ

กําจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหลงนํ้า

สาธารณะตําบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

เพ่ือกําจัดผักตบชวา

และวัชพืช 

 

 

แหลงนํ้าใน

ตําบลพระซอง 

 

 

 

 

 

 

 3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

 

 

แมนํ้าในเขต

เทศบาล 

 

 

แหลงนํ้าสะอาด 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

25 โครงการอาหารปลอดภัย

และอบรมผูประกอบการ

ตลาดสดเทศบาลตําบล

พระซอง (สวนราชการ) 

ตรวจอาหารและให

ความรูผูประกอบการ 

ผูประกอบการ

ในตําบลพระ

ซอง 

  30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

จํานวนผูรวม

โครงการ 

 

 มีความรูเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

26 โครงการขับเคล่ือนตลาด

ประชารัฐ ทองถิ่นสุขใจ 

ดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

และดานอาหารปลอดภัย 

(สวนราชการ) 

สงเสริมการดําเนินงาน

ตลาดฯ  

ตลาดประชารัฐ

ตําบลพระซอง 

  

 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

ผูเขารวม

โครงการ 

สินคาในตลาดมี

คุณภาพ สะอาด

ปลอดภัย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกาย (สวนราชการ,

ประชาคมตาํบล) 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

16 หมูบาน 

 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

28 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 1 บานพระซอง 

(สวนราชการ,ประชาคม

ตําบล) 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 1 บาน

พระซอง  

  100,000 100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

29 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 4 บานพระซอง

นอย (สวนราชการ,

ประชาคมตาํบล) 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 4 บาน

พระซองนอย  

  100,000 100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 5 บานนาสีนวล 

(สวนราชการ,ประชาคม

ตําบล) 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 5 บานนา

สีนวล  

  100,000 100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

31 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 10 บานสองคอน 

(สวนราชการ,ประชาคม

ตําบล) 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 10 บาน

สองคอน  

  100,000 100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

32 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 15 บานโพนแพง 

(สวนราชการ,ประชาคม

ตําบล) 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 15 บาน

โพนแพง 

  100,000 100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 อุดหนุนการพัฒนางาน

บริการสาธารณสุข (สวน

ราชการ) 

อุดหนุนการ

ดําเนินงานของ อสม.

ทุกหมูบาน 

16 หมูบาน  240,000 240,000 240,000 2๔0,000 จํานวนหมูบาน

ท่ีไดรับการ

อุดหนุน 

อสม.สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

34 อุดหนุนโครงการอุดหนุน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข (สวน

ราชการ) 

อุดหนุนคาใชจาย

โครงการตามแนว

พระราชดําร ิ

16 หมูบาน ๆ 

20,000 

 320,000 320,000 320,000 320,000 จํานวนเงินท่ี

อุดหนุน 

ประชาชนมีความรู

ดานสุขภาพมาก

ข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ทต.พระซองท่ี  4  ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรักษแมนํ้า (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันรักษาความ

สะอาดในแมนํ้าบัง

และแมนํ้าอ่ืนๆ 

แมนํ้าภายในเขต

เทศบาล 

  50,000 50,000 50,000 มีการจัด

กิจกรรม

รณรงค 

แมนํ้าลําคลอง

สะอาด ปราศจาก

มลพิษ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการศึกษาดูงานการ

อนุรักษ จัดการนํ้าเสียใน

ชุมชน 

เพ่ือศึกษาดูงานการ

อนุรักษ จัดการนํ้าเสีย

ในชุมชน 

ผูบริหาร,สมาชิก

สภา,พนักงาน,

เจาหนาท่ี,ผูนํา

ชุมชน 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผู

รวมโครงการมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

มีความรูในการ

จัดการนํ้าเสียอยาง

ถูกวิธี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๓ โครงการคลองสวย นํ้าใส เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าให

สะอาด 

คลองในเขต

เทศบาล 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แมนํ้าลําคลอง

สะอาดข้ึน 

แมนํ้าลําคลอง

สะอาดปราศจาก

มลพิษ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการใหความรูในการ

กําจัดขยะอยางถูกวิธีแก

ประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรม ภายในเขต

เทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐

ของผูเขาอบรม

มีความรูเรื่อง

การกําจัดขยะ

อยางถูกวิธี 

ประชาชนมีความรู

ในการกําจัดขยะ

อยางถูกวิธี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๕ โครงการรณรงครักษา

ความสะอาดชุมชน (สวน

ราชการ) 

รณรงคเรื่องการรักษา

ความสะอาด การ

กําจัดขยะมลูฝอยใน

เขตเทศบาล 

ภายในเขต

เทศบาล 

 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

พ้ืนท่ีทุกหมูบาน

สะอาดปราศจาก

ขยะ ลดปญหาการ

เกิดโรค 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๖ โครงการรณรงคงดใชโฟม

บรรจุอาหาร 

เพ่ือรณรงคงดใชโฟม

บรรจุอาหาร 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ มีการรณรงค

งดใชโฟมบรรจุ

อาหาร 

ประชาชนมีความรู

และใชวัสดุชนิดอ่ืน

แทนโฟม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการศึกษาดูงานดาน

การกําจัดขยะ 

เพ่ือศึกษาดูงานดาน

การกําจัดขยะ 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนมีความรู

ในการกําจัดขยะ

อยางถูกวิธี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๘ โครงการขยะแลกเกลือ

ไอโอดีน/ไข 

เพ่ือจัดกิจกรรม จัดหา

วัสดุ อุปกรณ 

ภายในเขต

เทศบาล 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ปญหาขยะลดลง

และแกไขปญหา

การขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๙ โครงการหนาบานสวย

หลังบานสวยในบานงาม 

จัดกิจกรรม จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ 

ภายในเขต

เทศบาล 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

บานเมืองสะอาด

เรียบรอย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ทต.พระซองท่ี  4  ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

   แผนงานการพาณิชย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรักษาความ

สะอาดตลาดสด

เทศบาลตาํบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมดูแลรักษา

ความสะอาดตลาดสด

เทศบาลตําบลพระซอง

และบริเวณโดยรอบ 

ทําความ

สะอาดตลาด

สดทุกเดือน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน

การทําความ

สะอาดตลาด

สดในแตละ

เดือน 

ตลาดสดเทศบาล

สะอาด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าจากบานนางสุ
รัชดา เพชรฤทธ์ิ ถึงบาน
นางพันนิดา  วงคหนาย
โกด (ม.๑) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๑๕๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

  ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

กอสรางศาลา

เอนกประสงค ๑ 

แหง 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศาลา

เอนกประสงค 

๑ แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. หนาบาน
นางพองพิศ ถึงบานนาย
สอน ราชะนีวงค (ม.๒) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๑๐๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 
 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. จากขาง
บานนางสาวแวว พอ
ชมพู ถึงสี่แยกบานกํานัน 
(ม.๒) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๑๓๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

 200,000    ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. จากหนา
บานนางแตงออน ถึงบาน
นายถุน พอชมพู (ม.๒) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. 

  ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. จากหนา
บานนางประนอม มาระ
นอ ถึงบานนายสีทน พอ
บํารุง (ม.๒) 
 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๘๕ ม. ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. 

  ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๗ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. จากบาน
นายวิน วงคสาไชย ถึง 
หนาบานนางหัส วงคสา
ไชย (ม.๒) 
 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. 

  ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา จากหนาบานนาย
ประไพร ศรสีงคราม ถึง
บริเวณประปาหมูบาน (ม.
๒) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา 

ระยะทาง ๓๐๐ 

ม. 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา เสนทางบานนาย
สนิท พอครวงค ถึงสาม
แยกหนาบานนางเฉวียง 
วงษาไชย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา

ระยะทาง ๓๐๐ 

ม. 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๐ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. เสนบาน
นางรูนา (ม.๓) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๘๕ ม. ลึก

เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

 200,000    ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๑๑ โครงการขุดลอกรอง
ระบายนํ้ารอบหมูบาน
และรอบตลาดสด (ม.๓) 

เพ่ือขุดลอกรองระบาย

นํ้ารอบหมูบานและ

รอบตลาดสด 

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๒,๐๐๐ ตร.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทาง นํ้าระบายไดด ี กองชาง 

๑๒ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางรอบหมูบาน (ม.๓) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคูและโคม

เดี่ยว 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการซอมแซมหอ

กระจายขาวหมูบาน 

 (ม.๓) 

เพ่ือใหหอกระจายขาว

มีสภาพท่ีดีข้ึน 

ซอมแซมหอ

กระจายขาว 

จํานวน ๑ จุด 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจายขาว

ไดรับการ

ซอมแซม  

หอกระจายขาวมี

สภาพท่ีดีข้ึน 

กองชาง 

๑๔ โครงการซอมแซมฝา
ระบายนํ้ารอบหมูบาน  
(ม.๓) 

เพ่ือซอมแซมฝา

ระบายนํ้าใหอยูในสภา

ปกต ิ

ซอมแซมฝา

ระบายนํ้า กวาง 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม. หนา 

๐.๑๐ ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ฝาระบายนํ้าท่ี

ชํารุดไดรับการ

ซอมแซม 

ฝาระบายนํ้าท่ี

ชํารุดใชงานไดปกต ิ

กองชาง 

๑๕ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคพรอม
หองนํ้า ๒ หอง (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

กอสรางศาลา

เอนกประสงค ๑ 

แหง พรอม

หองนํ้า ๒ หอง 

  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ศาลา

เอนกประสงค 

๑ แหง พรอม

หองนํ้า ๒ หอง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๑๖ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานบรเิวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กอสรางระบบ

ประปา ๑ แหง 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 

๑ แหง   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากหนา

บานนางอุดสา ถึงบาน

นายทัน (ม.๔) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๓๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ 

ม. 

  ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากขาง

บานนางสุพาพร ถึงบาน

นางออนศรี (ม.๔) 

 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าดีข้ึน และปองกัน

การทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๒๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 

  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๑๙ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากขาง

บานนางเพชรรุง ถึงบาน

นางทัน วงคแกว (ม.๔) 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าดีข้ึน และปองกัน

การทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๔๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 

  ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๒๐ โครงการติดตั้งหอ

กระจายขาวภายในศาลา 

SML (ม.๔) 

เพ่ือติดตั้งหอกระจาย

ขาว 

ติดตั้งหอกระจาย

ขาว ๑ จุด ขยาย

ขนาด ๕๐๐ W. 

พรอมเสยีงตาม

สาย 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ หอกระจายขาว 

๑ จุด 

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๒๑ โครงการขยายไฟฟาแรง
ต่ํา ขางวัดพระซองถึงหนา
บานนางสี (ม.๔) 

 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ 

ม. 

  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการขยายไฟฟาแรง
ต่ํา หนาบานนายพระ ถึง
บานนายเกง ประมาณ 
๑,๕๐๐ เมตร (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๕๐๐ ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๓ โครงการขยายระบบ
ประปาสวนภูมภิาค   
 (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ ม. 

  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ

นํ้าใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๔ โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๒,๐๐๐ ม. 

  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช  

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๕ โครงการซอมแซมและ
ขยายประปาหมูบาน  
(ม.๕) 

เพ่ือซอมแซมและ

ขยายขยายประปา

ภายในหมูบาน 

ระบบประปา

แบบโครงเหล็ก

ใชถังไฟเบอร

กลาส ความจุ 

๒,๕๐๐ ลบ.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการซอมแซม

และขยาย

ขยายประปา

ภายในหมูบาน 

ประปาใชงานได

ปกติและประชาชน

ใชนํ้าไดท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา จากบานนาย
ประไพ ไชยตนเทือก ถึง
บานนายหลอด แสงชัย 
(ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๗ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบทอสง
นํ้าประปาหมูบาน (ม.๖) 
 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ระบบทอสงนํ้าประปา

หมูบาน 

ทอขนาด ๒ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ 

ระยะทาง 

๑,๕๐๐ เมตร 

  ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ มีการซอมแซม

ระบบทอสงนํ้า 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒8 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าหนาบาน
นางสาวประสิทธ์ิ มีพรม 
ถึงหนาบานนายปาริชาต 
อินปากดี (ม.๗) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๘๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๒๙ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าจากบริเวณสี่
แยกกลางหมูบาน ถึง
หนาบานนายกองมะณี 
(ม.๗) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๗๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๓๐ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าจากศาลากลาง
หมูบาน ถึงบานนาง
บําเพ็ญ (ม.๗) 
 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๗๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓1 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวาง (ม.๘) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคูและโคม

เดี่ยว จํานวน 

๒๐ ชุด 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๓2 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา จากหมูท่ี ๘ ถึงหมู
ท่ี ๙ (ม.๘) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

 

กองชาง 

๓๓ โครงการกอสรางทอ

ระบายนํ้า คสล. จากบาน

นายยอด ถึงฮองสราง

นอยพรอมบอพักนํ้า (ม.

๘)  

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ระยะทาง ๑๕๐ 

เมตร  

  ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ระยะทาง การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๓๔ โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม  

เพ่ือสรางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหแกคนใน

ชุมชน 

กอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ แหง 

  ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีกอสราง   

มีศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท่ีไดมาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

๓๕ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. จากบาน
นายทองจันทร มีพรหม 
ถึงนายคาร อินทรกอง 
(ม.๘) 
 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๒๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา (ม.๘) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ ม. 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

 

กองชาง 

๓๗ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. สาย
กลางหมูบาน (ม.๘) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๒๐๐ ม. 

ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ 

ม. 

  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๓๘ โครงการวางทอประปา

หมูบานใหมแทนทอเดมิ 

(ม.๘) 

เพ่ือวางทอประปา

หมูบานใหมแทนทอ

เดิมท่ีชํารุด 

ระยะทาง 

๒,๐๐๐ ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระยะทาง เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๙ โครงการตอเติมศาลา

ประชาคมหมูบาน พรอม

ซอมแซมหองสุขา (ม.๙) 

 

เพ่ือตอเติมศาลา

ประชาคมหมูบาน 

พรอมซอมแซมหอง

สุขา 

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๙ เมตร สูง 

๓ เมตร 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศาลา

เอนกประสงค 

๑ แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๔๐ โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคบริเวณหวย

วังแสง (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๑๒ เมตร 

สูง ๓ เมตร 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศาลา

เอนกประสงค 

๑ แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานหนองยอ

ถึงบานโพนแพง (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําสายบานหนองยอ 

ถึงบานสองคอน (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ประมาณ 

๑,๕๐๐ เมตร 

  ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๔๓ ปรับปรุงซอมแซมเสียง

ตามสาย หอกระจายขาว 

(ม.๙) 

เพ่ือซอมแซมเสียงตาม

สาย หอกระจายขาว 

หอเหล็กสูง ๑๐ 

เมตร พรอม

เสียงตามสาย 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจายขาว

สูง ๑๐ เมตร 

ประชาชนไดรับฟง

เสียงจากหอ

กระจายขาวได

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๔๔ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําสายบานหนองยอ 

ถึงบานบอดอกซอน  

(ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๔๕ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากหนา

บานนายเริม่ ถึงบานนาง

ดวงจันทร  กุลวงษา 

 (ม.๙) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันนํ้า

ทวมขัง  

 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๒๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบาน (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

เปนหอถังเหล็ก

ความจุไมนอย

กวา ๑๐ ลบ.ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๔๗ โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน จากบาน

นางคําเภา อินทรกอง ถึง

บานนางพัฒนา สํารอง

พันธ (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ทอ PVC. ขนาด 

๒ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

ระยะทาง ๖๐๐ 

เมตร 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

 

 

กองชาง 

๔๘ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากทุงนาหวา ถึง

เสนทางไปบานหนองยอ 

(ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๔๙ โครงการขยายเสยีงตาม

สายภายในหมูบาน  (ม.

๑๐) 

เพ่ือขยายเสยีงตาม

สายภายในหมูบาน 

ระยะทาง

๑,๐๐๐เมตร

พรอมอุปกรณ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางและ

อุปกรณท่ีตดิตั้ง 

ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสาร

อยางท่ัวถึง  

กองชาง 

๕๐ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง (ม.๑๐) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เปนโคมคูและ

โคมเดี่ยว ๑๕ 

จุด 

  ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕๑ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากหนา

บานนายปนไทย เช้ือพระ

ซอง ถึงหนาบานนาย

อรุณศักดิ์ อินทรกอง  

(ม.๑๑) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๘๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๕๒ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากหนา

บานนางวันดี อินทรโสม 

ถึงบานนางไคสี วงคแกว 

(ม.๑๑) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๒๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๕๓ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง (ม.๑๑) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคูและโคม

เดี่ยว จํานวน ๕ 

จุด 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๕๔ โครงการกอสรางสนาม

กีฬา (ม.๑๑) 

เพ่ือกอสรางสนามกีฬา

ใหแกคนในชุมชน 

กวาง ๓๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐ เมตร 

พรอมอุปกรณ 

  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

พรอมอุปกรณ 

คนในชุมชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กายและท่ีพักผอน

หยอนใจ 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕๕ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางภายในหมูบาน (ม.

๑๒) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคูและโคม

เดี่ยว จํานวน 

๒๐ จดุ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๕๖ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าเสียจากหนาวัด

เหนือทาจําปา ถึงบาน

นางใบศรี หนูชางสิงห  

(ม.๑๒) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๕๗ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากปาก

ซอย ถึงบานนางวิเศษ 

วงคแกว (ม.๑๒) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๒๗๐,๐๐ ๒๗๐,๐๐ ๒๗๐,๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๕๘ โครงการขยายประปา

หมูบาน บริเวณวัดนคร

สามัคคีธรรม (ม.๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ทอ PVC ๒ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ 

ระยะทาง

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

 

กองชาง 

๕๙ โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน (ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ระยะทาง ๘๐๐ 

เมตร 

  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖๐ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง (ม.๑๓) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคูและโคม

เดี่ยว จํานวน 

๒๐ จดุ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๖๑ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. ขางบาน

นางจอมแพง ธ.น.ราช  

ถึงสุดถนน (ม.๑๓) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๖๒ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากบาน

นายสา คํามะเทพ ถึง

บานนางสุตา โสภาพรหม 

(ม.๑๓) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๖๓ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากบาน

นายบัว สีสุวงศ ถึง บาน

นายทองอยู (ม.๑๓) 

 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖๔ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากหนา

บานนายประเชิญ เช้ือสา

ทุม ถึงหนาบานนายบุญ

อุม อินทรโสม (ม.๑๔) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๑๘๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๖๕ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานนาง

แสวง ศรีสุธรรม ถึงบาน

นางพัชราภรณ พอเกษ 

(ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ 

เมตร 

  ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๖๖ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากหนา

บานนายยนต พอลลีะ ถึง

ทางแยกปาชา (ม.๑๔) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๕๐ เมตร 

  ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๖๗ โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน (ม.๑๔) 

เพ่ือขยายเขตประปา

หมูบาน 

ทอ PVC.๒ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ 

ระยะทาง

๑,๐๐๐ เมตร 

 

  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระยะทาง มีนํ้าใชอุปโภค

บริโภค 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖๘ โครงการกอสรางหอ

กระจายขาว (ม.๑๔) 

เพ่ือมีหอกระจายขาว

ประชาสมัพันธใน

หมูบาน 

หอกระจายขาว

สูง ๑๐ เมตร 

พรอมเครื่อง

เสียง ๕๐๐ W 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจายขาว 

๑ แหง 

ประชาชนไดรับฟง

ขาวสารไดอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๖๙ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานนางลา 

ถึงนานางเพ็ญ (ม.๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๗๐ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง (ม.๑๕) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคูและโคม

เดี่ยว จํานวน 

๒๐ จดุ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๗๑ โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา   จากบานนาย

เจริญ  ไชยสิม  ถึงบาน

นายบุญชม    หลาเพ็ง 

(ม.๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๗๒ โครงการติดตั้งเพ่ิมจุด

เสียงตามสายภายใน

หมูบาน (ม.๑๖) 

เพ่ือติดตั้งเพ่ิมจุดเสียง

ตามสายภายใน

หมูบาน 

จํานวน ๕ จุด   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

การประชาสัมพันธ

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗๓ โครงการเทลานคอนกรตี

หนาศาลาเอนกประสงค 

(ม.๑๖) 

เพ่ือมีลานคอนกรตี

ใชในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

กวาง ๒๐ เมตร 

ยาว ๔๐ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร 

  ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา 

ประชาชนมีลาน

คอนกรีตใชในการ

จัดกิจกรรม 

กองชาง 

๗๔ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางภายในหมูบาน  

(ม.๑๖)  

เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

โคมคูและโคมเดีย่ว 

จํานวน ๒๐ จดุ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๗๕ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากราน

ไพลินเน้ือยาง ถึงบาน

นางพัน  มีบุญ หมูท่ี 3 

บานพระซอง 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าดีข้ึน และ

ปองกันการทวมขัง

ของนํ้าในฤดูฝน 

ขนาดกวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

60 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ี

กําหนด 

  100,000   ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๗๖ โครงการปรับปรุงพรอม

ติดตั้งเสียงตามสาย

ประจําหมูบาน หมูท่ี 6 

บานนาเหนือ 

เพ่ือปรับปรุงเสียง

ตามสายพรอม

ติดตั้ง หอกระจาย

ขาว 

ทําการปรับปรุงเสา

และตดิตั้งขยายไม

นอยกวา 1,000 

วัตต ลําโพงคู 

จํานวน 4 จุด 

พรอมสายสัญญาณ  

  100,000   จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับฟง

ขาวสารไดอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗๗ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จากบาน

นายอาทิตย ถึงบานนาง

สอนไทย หมูท่ี 8 บาน

บอดอกซอน 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าดีข้ึน และ

ปองกันการทวมขัง

ของนํ้าในฤดูฝน 

ขนาดกวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

60 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ี

กําหนด 

  100,000   ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

๗๘ โครงการปรับปรุงหองนํ้า

สาธารณะปาชา หมูท่ี 8 

บานบอดอกซอน 

เพ่ือใหประชาชนมี

หองนํ้าสาธารณะ

ไวใชรวมกัน 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด 

 100,000 100,000   หองนํ้าท่ี

ปรับปรุง 

ประชาชนมีหองนํ้า

สาธารณะไวใช

รวมกัน 

กองชาง 

๗๙ โครงการซอมแซมตอเติม

ศาลาเอนกประสงคกลาง

หมูบาน หมูท่ี 9 บาน

หนองยอ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

ขนาดกวาง 

3.50 เมตร ยาว 

14.00 เมตร  

สูงเฉลี่ย 2.30 

เมตร 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด 

  100,000   ศาลา

เอนกประสงค 

๑ แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘๐ โครงการขยายเขต

ประปาภายในหมูบาน 

จากบานนายชูชาติ 

ทิพยวงค ถึงหมูบาน 

หมูท่ี 12 บานทาจําปา   

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ๒ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ พรอม

ประตเูปดปดนํ้า

ระยะทาง      

๑,000 ม. 

  100,000   ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๘๑ โครงการขยายเขต

ประปาภายในหมูบาน 

จากปาชา ถึงหมูบาน 

หมูท่ี 13 บานทาเจรญิ   

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ๒ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ พรอม

ประตเูปดปดนํ้า

ระยะทาง      

๑,000 ม. 

  100,000   ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๘๒ โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. จาก

บานนายบุญอุม อินทร

โสม ถึงบานนาย

ประเชิญ หมูท่ี 14 

บานทาวัด 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ขนาดกวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

60 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.60 

เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ี

กําหนด 

  100,000   ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘๓ โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน สายกลาง

หมูบานหมูท่ี 16 

 บานนาทุงทอง   

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ๒ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ พรอม

ประตเูปดปดนํ้า

ระยะทาง      

๑,000 ม. 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานท่ี

กําหนด 

  100,000   ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๘๔ โครงการติดตั้งไฟจราจร

โซลาเซลลตามทางแยก

ถนนในเขตเทศบาล 

ติดตั้งไฟจราจร โซลา

เซลล 

ในเขตเทศบาล   ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 จํานวนไฟฟาท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนน 
คสล.เช่ือมระหวาง หมูท่ี 
๑ ถึงหมูท่ี ๓ (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม. 

ยาว ๓๐๐ ม. 

หนา ๐.๕๐ ม. 

  ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.บานนางเจรญิ ทิพย
วงค ถึงวัดทาโพธ์ิชัย  
(ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม. 

ยาว ๒๕๐ ม. 

ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ 

ม. 

  ๔๔๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากหนาบานนาง
สมนึก เพชรฤทธ์ิ ถึงวัด
พระซองนอย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม. 

ยาว ๓๕๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๘๑๒,๐๐๐ ๘๑๒,๐๐๐ ๘๑๒,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หนาบานนาย
สมนึก เพชรฤทธ์ิ ถึงวัด
พระซองนอย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม. 

ยาว ๓๕๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 

ม. 

  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล.  จากหลังบานนาง
ฉวีวรรณ เพชรฤทธ์ิ ถึง
หลังบานนายวิน  วงคสา-
ไชย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม. 

ยาว ๘๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

ม . 

  ๑๘๕,๖๐๐ ๑๘๕,๖๐๐ ๑๘๕,๖๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๖ โครงการซอมแซมถนน 
คสล. (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

พ้ืนท่ีซอม

จํานวน ๕๐๐ 

ตรม. 

  ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ถนนใชงานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางสวรรค ปริโปร 
ถึงบานนายวิจิตร แสน
เข่ือน (ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๑๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการกอสรางถนน 
คสล.จากบานนางโสภา 
ทิพยวงค ถึงทางแยกหนา
สวน คุณหมออุต สุวรรณ
คํา (ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๑๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางถนน 
คสล.จากหนาบานนาง
รุจิรา ถึงทางลงแมนํ้าบัง 
(ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  

ยาว ๕๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ขางบานนายพีระพร ถึง
บานนายอภิรักษ มีพรหม 
เมตร (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๓๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หนาบานนางเดือน ถึง
บานนางดวง ไชยศร ี
 (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  

ยาว ๗๕ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๒๑๗,๕๐๐ ๒๑๗,๕๐๐ ๒๑๗,๕๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายพระซอง-นาคู 
(ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  

ยาว ๑,๐๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากหมูท่ี ๕ บาน
นาสีนวล ถึงเขตบานแขน
นาง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  

ยาว ๖๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๔ โครงการตัดถนนสายใหม 
จากนานายดอกดิน ธ.น.
ดี ไปถึงบอเกลือ (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๕๐๐ ม.  

หนา ๐.๒๐ ม. 

  ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานนางกอง
สิน ถึงหนองโกนบอ 
 (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๒๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๖ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางจากหมู ๕ 

บานนาสีนวล ถึงเขตบาน

แขนนาง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๖ ม.  

ยาว ๕๕๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการกอสรางถนน
คอน คสล. จากบานนาย
ทิม ถึงบอเกลือ (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๑๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๑๘ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว ๘๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ถนนใช

งานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๑๙ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ถึงลักก้ีรสีอรท (ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒๐ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากบานนาเหนือ 

ถึง บานพระซองนอย 

 (ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๑,๖๐๐ 

เมตรเมตร หนา 

๐.๑๕ ม. 

  ๓,๗๑๒,๐๐๐ ๓,๗๑๒,๐๐๐ ๓,๗๑๒,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในเขตหมูบาน 

(ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๑,๕๐๐ 

เมตรเมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนนใชงานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๒๒ โครงการกอสรางถนน
ลูกรังจากหนาบานนาง
หันตา มีพรม ถึงหนา
บานนายกองมะณี เสนา
คํา (ม.๗) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร

เมตร หนาเฉลีย่ 

๐.๒๐ ม. 

 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๒๓ โครงการกอสรางสะพาน 
คสล.ขามคลองสงนํ้า 
(ฝายวังไห) จากทุงนา
นายคาน สุขเต  ถึงนา
นางบัวทอง  พอชมพู  
(ม.๘) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม. ยาว 

๔ ม. จํานวน ๓ 

จุด 

  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒๔ โครงการกอสรางสะพาน

ขามคลองนํ้า (ม.๘) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ ม. ยาว 

๔ ม. จํานวน ๕ 

จุด 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากบานหนองยอถึง
บานบอดอกซอน (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร

ยาว ๑,๔๐๐ 

เมตร หนา 

๐.๒๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนนใชงานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒๖ โครงการตัดถนนสายใหม
ไปพ้ืนท่ีการเกษตร (เช่ือม
ตอไปสองคอน บอดอก
ซอน) พรอมบลอ็กคอน
เวิส (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร หนา 

๐.๒๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒๗ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังไปฝายวังไห (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร

ยาว ๘๐๐ เมตร 

หนา ๐.๒๐ 

เมตร 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ถนนใชงานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒๘ โครงการกอสรางบล็อก

คอนเวิรส (ม.๙) 

เพ่ือกอสรางบล็อก

คอนเวิรสระบายนํ้า 

กวาง ๔.๕๐ ม. 

ยาว ๗ ม.  

สูง ๑.๘๐ ม. 

 

  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความสูง 

การระบายนํ้าไดด ี กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๙ โครงการกอสรางถนน

ลูกรังเลียบลํานํ้าบัง (ม.

๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร

ยาว ๓๐๐๐ 

เมตร หนา 

๐.๒๐ เมตร 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๓๐ โครงการขยายไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายบุญทัน เขต
นคร ถึงบานนายสญัญา 
เพชรฤทธ์ิ (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๒ เมตร

ยาว ๕๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๓๑ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสายสองคอน- 
นามวงทา (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร

ยาว ๕๐๐ เมตร 

หนา ๐.๕๐ 

เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๓๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานนางสาว
กองมณี อินปากดี ถึงบาน
นางคําเภา มีพรม (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๑๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการตัดถนนสายใหม 

จากสถานีสูบนํ้าดวย

ไฟฟาตามริมนํ้าบังถึงฝาย

นํ้าลน (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร

ยาว ๖๐๐ เมตร 

หนา ๐.๒๐เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๓๔ โครงการกอสรางถนน

ลูกรังจากทุงนาหวา ถึง

เสนทางไปบานหนองยอ  

(ม.๑๐)   

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 

เมตร 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๓๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากหนาบานนาย
ทรรศ วงคแกว ถึงหนา
บานนางไตรมิตร ชางสาร 
(ม.๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๑๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕เมตร 

  ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๓๖ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานครูชํานาญ
ไปหนองเรือ (ม.๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๔๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕เมตร 

 ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการกอสรางถนน 

คสล. เสนนานางเขืองคํา 

 (ม.๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๔๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

 ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๓๘ โครงการกอสรางบล็อก

คอนเวิรส (ม.๑๒) 

เพ่ือกอสรางบล็อก

คอนเวิรสระบายนํ้า 

กวาง ๓.๖๐ เมตร 

ยาว ๖ เมตร  

หนา ๑.๘๐ เมตร 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความสูง 

การระบายนํ้าไดด ี กองชาง 

๓๙ โครงการตัดถนนสายใหม 

จากทุงนาหนองผือ ถึงท่ี

นานายเสาร ยตะโคตร 

(ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตรยาว 

๒๐๐ เมตร หนา 

๐.๒๐ เมตร 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๔๐ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ลงนํ้าบัง หนาบาน
หมวดวีระ พงษจรูญ  (ม.
๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

  ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการตัดถนนสายใหม 
จากบานนางพอดี แสงฟา 
ถึงถนนลาดยาง (ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร

ยาว ๕๐๐ เมตร 

หนา ๐.๒๐เมตร 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

๔๒ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากโรงเรียนไปถึง

วัดปาทากกตาล (ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๓๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๔๓ โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน (ม.

๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๔๔ โครงการตัดถนนสายใหม 

จากบานนายสมพร ชุม

ปลา ถึงบานนางอรุณี 

อรุณพิพัฒนพงศ (ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากท่ีนานางปทุม

วัน ฤกษเมือง ถึงบาน

นายประเชิญ พอแกว (ม.

๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๑๕๐ เมตร 

หนา๐.๑๕ เมตร 

  ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๔๖ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากหมูท่ี ๓ ถึงสี่

แยกบานนาฮุม (ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๘๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

47 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  

หมู ๒   

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

ขนาดกวางเฉล่ีย 4 

เมตร ยาว 750 

เมตร หนาเฉล่ีย 

0.20 เมตร หรือมี

ปริมาณดินลูกรังไม

นอยกวา 600 ลบ.

ม. 

  100,000   ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

48 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายกลางหมูบานไป

ถนนลาดยาง หมูท่ี 7 

บานดงติ้ว 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

ขนาดกวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 750 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

ไมนอยกวา 600 ลบ.

ม. 

  100,000   ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
(ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

จํานวน 5 บอ  100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๒ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร (ม.
๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

บอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕ 

จํานวน 5 บอ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๓ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร (ม.
๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

บอขนาด ๕ น้ิว 

ช้ัน ๘.๕ จํานวน

5 บอ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๕ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๗) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๖ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๗ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร  

(ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๙ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 บอบาดาล มีนํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๐ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๑ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

13 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 13 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

14 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 14 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

๕ น้ิว ช้ัน ๘.๕  

จํานวน ๑๐ บอ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑5 โครงการสูบนํ้าดวยระบบ
ไฟฟา (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร 

แพสูบนํ้า

เครื่องยนต 

ขนาด ๑๕,๐๐๐ 
KW. 

  ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ แพสูบนํ้าหน่ึง

แหง 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

 

กองชาง 

๑6 โครงการขุดลอกหนอง
สระสาธารณะ (ม.๒) 

เพ่ือขุดลอกหนองสระ

สาธารณะ 

ขนาดเน้ือท่ี ๓ 

ไร 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีการขุดลอก กักเก็บนํ้าใน

ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

กองชาง 

๑7 โครงการขุดลอกลําหวย
สาธารณะ (ม.๓) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย

สาธารณะ 

กวาง ๔ ม.ยาว

๔๐๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๒ ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการขุดลอก ระบายนํ้าไดด ี กองชาง 

๑8 โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะ (ม.๔) 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณะใหกักเก็บนํ้า

ไดด ี

 

ขนาดเน้ือท่ี ๒๐

ไร 

  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตรเสนทางไป
บานแขนนาง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา

ระยะทาง ๖๐๐ 

เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

20 โครงการขุดลอกลําหวย
และหนองสาธารณะ
ประจําหมูบาน (ม.๕) 

เพ่ือแกไขปญหาการ

ขาดแคนนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

ขนาดเน้ือท่ี ๑๕ 

ไร 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี กักเก็บนํ้าเพ่ือใชใน

การเกษตร 

กองชาง 

21 โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะ (ม.๖) 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณะใหกักเก็บนํ้า

ไดด ี

ขนาดเน้ือท่ี ๑๐

ไร 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน กองชาง 

22 โครงการซอมแซมฝายนํ้า

ลน (ม.๗) 

 

เพ่ือซอมแซมฝายนํ้า

ลน 

กวาง ๒๐ เมตร 

ยาว ๘๐๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

สามารถกักเก็บนํ้า

ไดด ี

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําเพ่ือการเกษตร (ม.
๗) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา 

ระยะทาง ๘๐๐ 

เมตร 

 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

24 โครงการขุดลอกลําหวย
เชิง (ม.๗) 

เพ่ือขุดลอกลําหวยให

กักเก็บนํ้าไดด ี

กวาง ๑๒ ม. 

ยาว ๘๐๐ ม.ลกึ

เฉลี่ย ๓ ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การกักเก็บนํ้า

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนวังยาว (ม.๘) 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน กอสรางฝายนํ้า

ลน ๑ แหง 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ฝายนํ้าลน ๑ 

แหง 

มีฝายนํ้าลนเพ่ือกัก

เก็บนํ้า 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางทางนํ้า

ลน คสล. บริเวณหนา

หวยกุดปลาเข็ง หมูท่ี 11 

บานดงอินํา 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ประโยชน 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 12 

เมตร สูงเฉล่ีย 

1.20 เมตร 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนที่

กําหนด 

  100,000   ความกวาง 

ความยาว 

ความสูง 

ประชาชนไดใช

ประโยชนจาก

แหลงนํ้า 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางคลองสง

นํ้าระบบทอ (ม.๑๔) 

เพ่ือกอสรางคลองสง

นํ้าระบบทอ 

ระยะทาง ๕๐๐ 

ม. 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง มีนํ้าใชเพ่ือ

การเกษตรอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

28 โครงการขุดลอกลําหวย

และหนอง

สาธารณประโยชน  

(ม.๙) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย

และหนองสาธารณะ

ประโยชนใหกักเก็บนํ้า

ไดด ี

เน้ือท่ี ๑๕ ไร   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

29 โครงการขุดลอกหวยฝาย

วัด (ม.๑๐)   

เพ่ือขุดลอกหวยฝาย

วัด 

กวาง ๑๐ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร 

ลึกเฉลีย่ ๓ 

เมตร 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี

การขุดลอก 

อางเก็บนํ้าอยูใน

สภาพสมบูรณ 

ระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 

30 โครงการขุดลอกหนอง 

สระ สาธารณะ (ม.๑๐) 

 

เพ่ือขุดลอกหนอง สระ 

สาธารณะใหกักเก็บนํ้า

ไดด ี

เน้ือท่ี ๑๐ไร   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการขุดลอกลําหวย

สาธารณประโยชน (ม.

๑๑) 

เพ่ือขุดลอกขุดลอกลํา

หวย

สาธารณประโยชน ให

กักเก็บนํ้าไดด ี

เน้ือท่ี ๘ไร   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางสถานี

สูบนํ้าระบบทอจากลํานํ้า

บัง (ม.๑๒) 

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ

นํ้าระบบทอจากลํานํ้า

บังใชในการเกษตร 

ระบบแพสูบนํ้า

ดวยไฟฟา

เครื่องยนต 

๑๕,๐๐๐ KW  

  ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ สถานีสูบนํ้า ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตร 

กองชาง 

33 โครงการขุดลอกลําหวย

และหนอง

สาธารณประโยชน (ม.

๑๒) 

เพ่ือขุดลอกขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน ให

กักเก็บนํ้าไดด ี

เน้ือท่ี ๓๐ไร   ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร 

จากบานนางปานคํา ชา

เทราช ไปทุงนานายทวี 

อรรคฮาด (ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

35 โครงการขุดลอกหนอง 

สระ ประจําหมูบาน (ม.

๑๓) 

เพ่ือขุดลอกขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน ให

กักเก็บนํ้าไดด ี

เน้ือท่ี ๕ไร   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําจากนานายอาทิตย 

มีพรหม ถึงนานางราศี 

เหลาดี (ม.๑๔) 

 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ 

เมตร 

  ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร (ม.

๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๔๐๐ 

เมตร มิเตอร

ขนาด ๑๕ 

แอมป 

  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

38 โครงการขุดลอกหนอง 

บอเกลือและหนอง

สาธารณะ (ม.๑๔) 

เพ่ือขุดลอกหนอง บอ

เกลือและหนอง

สาธารณะ ใหกักเก็บ

นํ้าไดด ี

เน้ือท่ี ๓๐ไร   900,000 300,000 300,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

39 โครงการขุดลอกลําหวย

สาธารณประโยชน (ม.

๑๕) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

เน้ือท่ี ๑๐ไร   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร 

เสนทางบานนางประภา 

แกวคนตรง (ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

41 โครงการขุดลอกลําหวย

สาธารณประโยชน (ม.

๑๖) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

เน้ือท่ี ๒๐ไร   2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

42 โครงการขุดลอกหนองบอ

เกลือ หมูท่ี 4 บานพระ

ซองนอย 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

43 โครงการขุดลอกหนองบอ

เสือ หมูท่ี 4 บานพระ

ซอง 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

44 โครงการขุดลอกหนองคอ

ขวด หมูท่ี 5 บานนาสี

นวล 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

45 โครงการขุดลอกหนอง

สาธารณะ หมูท่ี 5 บาน

นาสีนวล 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

46 โครงการขุดลอกหวยเซิง 

หมูท่ี 7 บานดงติ้ว 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

47 โครงการขุดลอกหนองบอ

นอย หมูท่ี 8 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการขุดลอกหวย

ฮองหลง หมูท่ี 8 บาน

บอดอกซอน 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  400,000 400,000 400,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

49 โครงการขุดลอกหวย

ชางนอย หมูท่ี 8 บาน

บอดอกซอน 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  300,000 300,000 300,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

50 โครงการขุดลอกหวยวัง

แสง หมูท่ี 9 บานหนอง

ยอ 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

51 โครงการขุดลอกหวย

สาธารณะ หมูท่ี 10 

บานสองคอน 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  400,000 400,000 400,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

52 โครงการขุดลอกลํานํ้า

บัง หมูท่ี 12 บานทา

จําปา 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

53 โครงการขุดลอกหวย

ผักหวาน หมูท่ี 15 

บานโพนแพง 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

รายละเอียดตาม

ปริมาณท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนน 

คสล. สาย พระซอง-บอ

ดอกซอน-ดงติ้ว -บานนา-

ทุงตะวัน  (ต.นาเลียง)  

 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายพระซอง-นาคู  
 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

อบจ. 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๙๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งริมนํ้าบัง
จากวัดทาโพธ์ิชัย (ม.๑) 

เพ่ือสรางสันเข่ือน
ริมนํ้าบัง 

กวาง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 

  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ
รอยละ ๗๐ 

การกัดเซาะ
ตลิ่งลดลง 

เทศบาล 

อบจ. 

๒ โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าพรอมทอสงนํ้า
เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ
นํ้าพรอมทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางสถานี
สูบนํ้า ๑ แหง 
พรอมทอสงนํ้า 
 

  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ สถานีสูบนํ้า ๑ 
แหง พรอมทอ
สงนํ้า 

ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

เทศบาล 

อบจ. 

๓ โครงการขุดลอกอาง
เก็บนํ้าโศกชางตาย 

เพ่ือขุดลอกอางเก็บนํ้า
โศกชางตาย 

ขนาดพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๒๐ ไร 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี
การขุดลอก 

อางเก็บนํ้าอยู
ในสภาพ
สมบูรณ 
ระบายนํ้าไดด ี

เทศบาล 

อบจ. 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๙๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าพรอมทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรบริเวณปาชา 
(ม.๕) 

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ
นํ้าพรอมทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางสถานี
สูบนํ้า ๑ แหง
เครื่องสูบนํ้าไม
นอยกวา 
๑๕,๐๐๐ 
กิโลวัตต 

  ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ สถานีสูบ
นํ้า ๑ แหง 

ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

เทศบาล 

อบจ. 

2 โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าระบบทอจากลํานํ้า
บัง (ม.๑๒) 

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ
นํ้าระบบทอจากลํานํ้า
บังใชในการเกษตร 

ระบบแพสูบนํ้า
ดวยไฟฟา
เครื่องยนต 
๑๕,๐๐๐ KW  

  ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ สถานีสูบ
นํ้า 

ประชาชนมีนํ้า
ใชใน
การเกษตร 

เทศบาล 

อบจ. 

3 โครงการขุดลอกลําหวย
และหนองสาธารณะ
ประโยชน (ม.๘) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
และหนองสาธารณะ
ประโยชนใหกักเก็บนํ้า
ไดด ี

เน้ือท่ี ๒๕ ไร   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

เทศบาล 

อบจ. 

4 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายวังไห (ม.
๙,๑๐) 

เพ่ือซอมแซมฝายวังไห
ใหมีประสิทธิภาพ 

กวาง ๔๐ เมตร 
ยาว ๖ เมตร สูง 
๓.๕๐ เมตร 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความ
กวาง 

ความยาว 

ความสูง 

เพ่ือใหฝายวัง
ไปอยูในสภาพ
ท่ีดี 

เทศบาล 

อบจ. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๙๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกอางเก็บ
นํ้าโศกชางตาย (ม.๙) 

เพ่ือขุดลอกอางเก็บ
นํ้าโศกชางตาย 

ขนาดพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๒๐ ไร 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี
การขุดลอก 

อางเก็บนํ้าอยูใน
สภาพสมบูรณ 
ระบายนํ้าไดด ี

เทศบาล 

อบจ. 

6 โครงการกอสรางคลอง
สงนํ้าเพ่ือการเกษตร  
(ม.๑๓) 

เพ่ือกอสรางคลองสง
นํ้าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
คลองสงนํ้า 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
อยางท่ัวถึง 

เทศบาล 

อบจ. 

๗ โครงการกอสรางคลอง
สงนํ้าขนาดเล็กจากบาน
หนองยอถึงบานบอดอก
ซอน (ม.๙) 

เพ่ือกอสรางคลองสง
นํ้าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง
ประมาณ 
๓,๐๐๐ เมตร  

  ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ควายาวของ
คลองสงนํ้า 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
อยางท่ัวถึง 

เทศบาล 

อบจ. 

๘ โครงการขยายเขตคลอง
สงนํ้าตอจากคลองบาน
หนองยอ ( ม.๑๑)  

เพ่ือขยายเขตคลอง
สงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง
ประมาณ
๑,๐๐๐เมตร 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
คลองสงนํ้า 

ประชาชน มีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
อยางท่ัวถึง 

เทศบาล 

อบจ. 

 



~ ๑๙๓ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ีจัดเลี้ยง จํานวน 30 ตัว  ตัวละ 
600 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  18,000   สํานักปลัดฯ 

2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

โตะพับอเนกประสงคบริการ
ประชาชน 
 20 ตัว 

  30,000   สํานักปลัดฯ 

3 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เต็นทผาใบ 4 หลัง   100,000   สํานักปลัดฯ 

4 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ีพลาสติกบริการประชาชน 
200 ตัว 

  60,000   สํานักปลัดฯ 

5 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว  30,000 30,000   สํานักปลัดฯ 

6 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 2 ตัว    10,000 10,000 สํานักปลัดฯ 

7 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

โตะหมูบูชา 1 ชุด     5,000 สํานักปลัดฯ 

8 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

โตะทํางานระดับ 3    2 ชุด    5,000 5,000 สํานักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๑๙๔ ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

9 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ีทํางานระดับ  3  จํานวน  ๔ ชุด  ๖,๐๐๐ ๖,000 ๖,000 ๖,๐๐๐ สํานักปลดัฯ 

10 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

โทรศัพทสํานักงานพรอมแฟกซ   1 ชุด    20,000 20,000 สํานักปลดัฯ 

11 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   1 ชุด    20,000 20,000 สํานักปลดัฯ 

12 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุก 4 เครื่องๆ ละ 
22,000 บาท 

 88,๐๐๐ 88,๐๐๐ 88,๐๐๐ 88,๐๐๐ สํานักปลดัฯ   

13 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 2 เครื่อง   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒0,000 สํานักปลดัฯ 

14 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุก 1 เครื่อง   30,000 30,000 30,000 สํานักปลดัฯ 
งานการศึกษา 

15 แผนงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรชนิดโนตบุก 1 เครื่อง  25,000 25,000 25,000 ๒๕,๐๐๐ สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

16 แผนงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 1 เครื่อง  10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

17 แผนงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑ
ดับเพลิง 

สายสบูนํ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 20 
เมตร จาํนวน  1 เสน 

  20,000 ๒๐,๐๐๐ 20,000 สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

 
 
 



~ ๑๙๕ ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

18 แผนงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑ
ดับเพลิง 

ถังพนนํ้ายาดับเพลิงแบบสะพายหลัง(แบบ
ใชแบตเตอรี่) 

  25,000 25,000 25,000 สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

19 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 ตูๆ
ละ 5,500 บาท 

 ๑๖,๕๐๐ 16,500 16,500 16,500 กองคลัง 

20 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
ประมวลผล จํานวน 3 เครื่องๆละ 22,000
บาท 

 ๖๖,๐๐๐ 66,000 66,000 66,000 กองคลัง 

21 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
ประมวลผล จํานวน 2                         
เครื่องๆละ 22,000บาท 

 44,000 44,000 44,000 44,000 กองวิชาการ

และแผนงาน 

22 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 2 เครื่อง  ๑๕,๘๐๐ 15,8๐๐ 15,8๐๐ 15,8๐๐ กองวิชาการ

และแผนงาน 

23 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เครื่องถายเอกสาร ๑ เครื่อง  ๑๖๐,๐๐๐ 160,000 160,000 160,000 สํานักปลดั 

24 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ๓ เครื่อง   ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ สํานักปลดั 

25 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

26 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

เครื่องตัดหญาแบบสะพาย ๔ เครือ่ง   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

27 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

เครื่องทํานํ้าเย็น ๑ เครื่อง  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สํานักปลดั 

 



~ ๑๙๖ ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

28 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

เลื่อยยนต ๑ เครื่อง   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

29 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน ๓ เครื่อง   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

30 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000

บาท 

 44,000 44,000 44,000 44,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

31 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ๑ เครื่อง  ๗,๙๐๐  ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

32 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

สแกนเนอร ๑ เครื่อง   ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

33 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีทํางาน ๓ ตัว   ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

34 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเหล็ก ๒ บาน ๓ ตู   ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

35 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบ

เอนกประสงค  จํานวน  ๑  คัน 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

36 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เรือทองแบนกูภัยทางนํ้า ๑ ลํา พรอม

เครื่องยนตตดิทายและอุปกรณ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

37 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิง ๑ ชุด   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

 



~ ๑๙๗ ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

38 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีทํางาน ๑ตัว  ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ สํานักปลดั 

39 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเหล็ก ๒ บาน ๓ ตู  ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ สํานักปลดั 

40 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000

บาท 

 ๒2,๐๐๐ ๒2,๐๐๐ ๒2,๐๐๐ ๒2,๐๐๐ กองชาง 

41 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา

และวิทย ุ

กลอง CCTV ๑๐ ตัว   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง 

42 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา

และวิทย ุ

เครื่องกําเนิดไฟฟา ๑ เครื่อง   ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ กองชาง 

43 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีพลาสติก ๒๐๐ ตัว   ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

44 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะพับเอนกประสงค  ๗๐ ตัว   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

45 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เต็นท ๑๕ หลัง   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

46 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

ถังขยะ ๒๐๐ ถัง   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

47 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง เครื่องยนต

เบนซิน ๑ เครื่อง 

 ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ สํานักปลดั 

 
 
 
 



~ ๑๙๘ ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

เลื่อยสูบนํ้า แบบหอยโขง ๑ เครื่อง  10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองชาง 

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

เครื่องตบดิน ๑ เครื่อง   ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองชาง 

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

กบไฟฟา ๑ ตัว   ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองชาง 

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

เครื่องเจีย/ตัด ๑ ตัว   ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ กองชาง 

52 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

เลื่อยวงเดือนไฟฟา ๑ เครื่อง   ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ กองชาง 

53 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

เครื่องตัดเหล็ก ๑ เครื่อง   ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ กองชาง 

54 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

กอสราง 

แมแรงยกกระปุกเกียร ๑ เครื่อง   ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองชาง 

55 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา เครื่องออกกําลังกาย    ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

56 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000

บาท 

  ๒2,๐๐๐ 22,๐๐๐ ๒2,๐๐๐ สํานักปลดั 

57 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ๑ เครื่อง   ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ สํานักปลดั 

 
 
 
 



~ ๑๙๙ ~ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

58 แผนงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เลื่อยโซยนต 2 เครื่อง  30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลดั 

๕๙ แผนงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสาร  จํานวน  ๒  ตู   ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ สํานักปลดัฯ 

๖๐ แผนงานบริหารท่ัวไป  

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสําหรบัพิมพเช็ค  1 

เครื่อง 

  20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

6๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ียาว 3 ชุด   20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

6๒ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ี  2 ชุด   20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

6๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสาร  2 ตู   11,000 11,000 11,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

6๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000

บาท 

  44,๐๐๐ 44,๐๐๐ 44,๐๐๐ กองสวัสดิการ

สังคม 

6๕ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสาร  2 ตู   12,000 12,000 12,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

6๖ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพMultifunction ชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED สี  

  17,000 17,000 17,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

6๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ  35,000 35,000 35,000 35,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 



~ ๒๐๐ ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

68 แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

พัดลมตดิผนังหอง   4,000 4,000 4,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

69 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Printer Laserjet    8,000 8,000 8,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

70 แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี   12,000 12,000  กองสวัสดิการ

สังคม 

71 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) เครื่องละ 700 บาท จาํนวน 2 

เครื่อง 

 1,400 1,400 1,400  สํานักปลดั 

72 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) เครื่องละ 700 บาท จาํนวน 2 

เครื่อง 

 1,400 1,400 1,400  กองคลัง 

73 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) เครื่องละ 700 บาท จาํนวน 1 

เครื่อง 

 700 700 700  กองชาง 

74 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) เครื่องละ 700 บาท จาํนวน 2 

เครื่อง 

 1,400 1,400 1,400  กองสวัสดิการ

สังคม 

75 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

จํานวน 1 คัน 

 ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ สํานักปลดั 

 



~ ๒๐๑ ~ 
 

สวนท่ี ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลพระซองใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกป   

 
 
 
 
 



~ ๒๐๒ ~ 
 

 
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 
๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)  

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน 
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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