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 ส�วนท่ี  1 
บทนำ 

************ 
 
  โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น พ.ศ.2548 แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   หมวด  6  กำหนดให�ผู�บริหารท�องถิ่นแต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น เพื่อทำหน�าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล�าว
จะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู�บริหารท�องถ่ินอาจมอบหมายให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดำเนินการภายใต�ข�อกำหนดขอบข�ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  กำหนดก็ได� และให�คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถิ่น ต�อผู�บริหารท�องถิ่นเพื่อให�ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอต�อสภาท�องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถิ่น พร�อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบในท่ี
เป@ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องป@ดประกาศไว�เปAนระยะเวลา
ไม�น�อยกว�าสามสิบ วันโดยอย�างน�อยปBละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปB 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

เทศบาลตำบลพังโคน ได�ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  โดยได�แต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพังโคน  ซ่ึงประกอบด�วย 

1.  นายทองอินทร   นิติธนทรัพย  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน     ประธานกรรมการ 
2.  นายวารีย   แก�วมุงคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
3.  นายวิเชียร  ประสมศรี สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
4.  นายป@ยะณัฐ  เทพิน  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
5.  นายบวรลักษณ   ขุมเงิน ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน   กรรมการ 
6.  ปลัดอำเภอผู�ประสานงานประจำตำบลพังโคน    กรรมการ 
7.  ผู�ช�วยสาธารณสุขอำเภอพังโคนฝHายวิชาการ    กรรมการ 
8.  นายทรงศักด์ิ  ธรรมกุลธีรกิจ ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
9.  นายปรีชา  มายูร  ผู�อำนวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
10.  นายรังสรรค   ประเสริฐการ ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11.  นางเยาวภรณ   วิเศษลา หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 

 

อำนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ ่น ต�อ

ผู�บริหารท�องถิ่นเพื่อให�ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอต�อสภาท�องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
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พร�อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบ
ในท่ีเป@ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องป@ดประกาศ
ไว�เปAนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบ วันโดยอย�างน�อยปBละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปB
แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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ส�วนท่ี 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
****************** 

  เทศบาลตำบลพังโคน ได�กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โดยพิจารณาความสอดคล�องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผู�บริหารเทศบาลตำบลพังโคนท่ีได�แถลงต�อสภาเทศบาลตำบล  วิสัยทัศน  และยุทธศาสตร การพัฒนาในช�วงห�าปB  
(พ.ศ. 2561 - 2564)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจำปBสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
ต�าง ๆ   เพื่อจัดทำเปAนรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร ต�าง ๆ ท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ 

  ในส�วนที่ 2 นี้  เปAนการสรุป  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตร การพัฒนาในช�วงห�าปB      
(พ.ศ. 2561-2565) เพื่อให�เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาท่ีเทศบาลตำบลพังโคนได�กำหนดไว� และได�
นำมาใช�เปAนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต�อไป 

วิสัยทัศน/การพัฒนา 

 “เทศบาลตำบลพังโคน เปAนองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความเปAนเลิศด�านบริการ สนใจพัฒนาอย�าง
บูรณาการ พร�อมใจทำงานอย�างสมานฉันท  ให�ความสำคัญการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล�อม นำไปสู�พังโคนเมืองน�า
อยู�อย�างยั่งยืน” 

พันธกิจหรือภารกิจหลัก 
เทศบาลตำบลพังโคน มีหน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ 

      1. อำนาจหน�าท่ีตามมาตรา 50 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
กำหนด ได�แก� 

1) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
2) ให�มีและบำรุงทางบกและทาง 
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกำจัด มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
4) ปQองกันและระงับโรคติดต�อ 
5) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
6) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 
7) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปSญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
9) หน�าท่ีอ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให�เปAนหน�าท่ีของเทศบาล 

       2. อำนาจหน�าท่ีตามมาตรา 51 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ท่ี 12) พ.ศ. 2546 ได�กำหนด อำนาจหน�าท่ีท่ีเทศบาลตำบลพังโคนอาจจัดกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ได�แก� 

1) ให�มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
2) ให�มีโรงฆ�าสัตว  
3) ให�มีตลาด ท�าเทียบเรือและท�าข�าม 
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4) ให�มีสุสานและฌาปนสถาน 
5) บำรุงและส�งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
6) ให�มีและบำรุงสถานท่ีทำการพิทักษ รักษาคนเจ็บไข� 
7) ให�มีและบำรุงการไฟฟQาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
8) ให�มีและบำรุงทางระบายนํ้า 
9) เทศพาณิฃย  

      3. หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค การบริหารส�วนตำบลมีอำนาจและหน�าท่ีใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
2) การจัดให�มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 
3) การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข�าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค และการก�อสร�างอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส�งเสริม การฝYก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชย  และการส�งเสริมการลงทุน 
8) การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู�ด�อยโอกาส 
11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปSญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
12) การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 
13) การจัดให�มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
14) การส�งเสริมกีฬา 
15) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
17) การรักษาความสะอาดและความเปAนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
22) การจัดให�มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว  
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปAนระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณะอ่ืนๆ 
24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช�ประโยชน จากปHาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส�งและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
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28) การควบคุมอาคาร 
29) การปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร�อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปQองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 
31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปAนประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กำหนด 

กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.

2542 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช�เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
- พระราชบัญญัติปQองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 
- พระราชบัญญัติปQองกันโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าและจำหน�ายเนื้อสัตว  พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปAนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท�องท่ี พ.ศ.2508 
- พระราชบัญญัติภาษีปQาย พ.ศ.2510 
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ.2523 
- พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
- พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 
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ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนา 
1) ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

  -  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2) ยุทธศาสตร การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน 
  -  แผนงานการศึกษา 
  -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
  -  แผนงานงบกลาง 
 3) ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

  -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4) ยุทธศาสตร การวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 
  -  แผนงานการพาณิชย  
 5) ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  -  แผนงานสาธารณสุข 
  -  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -  แผนงานการเกษตร 
 6) ยุทธศาสตร การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปSญญาท�องถ่ิน 

-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ส�วนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำป7 2564 

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

  เทศบาลตำบลพังโคน ได�ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปB  2564 
โดยเก็บข�อมูลการดำเนินงานตามโครงการต�าง ๆ ของทุกส�วนราชการ   ท้ังข�อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการ
รายงานผลการดำเนินงานต�อผู�บริหาร  และนำมาสรุปเปAนภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบล  โดย
แบ�งการติดตามและประเมินผลเปAน  3  แบบ  ดังนี้ 

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลพังโคน 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม�มีการ

ดำเนินงาน 
ส�วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
3. มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสม่ำเสมอ /  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 

/  

ส�วนท่ี 2 การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
7. มีการรวบรวมข�อมูลและปSญหาของท�องถ่ินมาจัดทำฐานข�อมูล /  
8. มีการเป@ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทำแผน /  
9. มีการวิเคราะห ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

/  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ศักยภาพของท�องถ่ิน 

/  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร จังหวัด 

/  

12. มีการกำหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13. มีการกำหนดเปQาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน                                                                          /  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาสามปB /  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ�มโครงการในแผนพัฒนาสามปB /  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปB /  
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพังโคน ประจำป7งบประมาณ 2564 
โครงการท่ีตั้งไว�เพ่ือดำเนินการในปBงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 เสรมิผิวแอสฟลท�ติกคอนกรตี ถนนทางเดินภายในสวนสุขภาพ (หลวงปู$คำ) 

ช(วงท่ี 1 หมู(ท่ี 9 
     489,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

2 เสรมิผิวแอสฟลท�ติกคอนกรตี ถนนทางเดินภายในสวนสุขภาพ(หลวงปู$คำ) 
ช(วงท่ี 2 หมู(ท่ี 9 

       70,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

3 เสรมิผิวจราจรแอสฟลท�ติกคอนกรีต ถนนทางเดินภายในสวนสาธารณะ (ข0าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ) หมู(ท่ี 1 

     301,600  ไม(ได0ดำเนินการ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก(อสร0าง ถนน คสล. กมลอุทิศ 1 หมู(ท่ี 9 305,000 ดำเนินการแล0ว 

2 ก(อสร0าง ถนน คสล. จำปาพัฒนา 1 หมู(ท่ี 9 724,000 ดำเนินการแล0ว 

3 ก(อสร0าง ถนน คสล. สุขาภิบาล 9 หมู(ท่ี 9 125,000 ดำเนินการแล0ว 

4 ก(อสร0าง ถนนลูกรังถนนมลูธิสาร หมู(ท่ี 1 1,528,000 ดำเนินการแล0ว 

5 ก(อสร0าง ถนนลูกรังถนนวันดีอุทิศ หมู(ท่ี 1 272,000  ดำเนินการแล0ว 

6 ก(อสร0างถนน คสล. รอบเมือง 6 หมู(ท่ี 1 1,102,500 ดำเนินการแล0ว 

7 ขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 1 หมู(ท่ี 9 (ฝBงทิศเหนือ แยกจากถนนกมล
อุทิศ) 

180,000 ดำเนินการแล0ว 

8 โครงการก(อสร0างท(อเหลีย่ม คสล. ถนนพังโคนพัฒนา ช(วงหลังหมู(บ0านเจริญ
ยนต�-ถนนไปหนองหญ0าปล0อง หมู(ท่ี 8 

1,702,000 ดำเนินการแล0ว 

9 ก(อสร0างถนน คสล. ถนนจำปาลา 3 หมู(ท่ี 1 (ตั้งแต(ห0วยถึงบ(อกำจัดขยะ
เทศบาล)  

1,288,000 ดำเนินการแล0ว 

10 ก(อสร0างถนน คสล. ถนนจำปาลา 3 หมู(ท่ี 1 (ตั้งแต(บ(อกำจัดขยะเทศบาลถึง
ถนนทางเข0าบ0านฝBงแดง) 

2,531,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ  

11 ก(อสร0างทางเช่ือมถนนทางเข0าหมู(บ0านเจรญิยนต�กับทางหลวงแผ(นดนิ (ถนน
นิตโย) หมู(ท่ี 8 

62,000  ดำเนินการแล0ว 

12 ก(อสร0างทางเช่ือมถนนเหมะธุลิน 1 กับทางหลวงแผ(นดิน (ถนนพังโคน-วาริช
ภูมิ) หมู(ท่ี 8 

57,000 ดำเนินการแล0ว 

13 ก(อสร0างทางเช่ือมถนนสุขาภิบาล 2 กับทางหลวงแผ(นดิน (ถนนนิตโย) หมู(ท่ี 8 62,000 ดำเนินการแล0ว 

14 ก(อสร0างทางเช่ือมถนนเลิงพัฒนากับทางหลวงแผ(นดิน (ถนนนิตโย) หมู(ท่ี 8 63,000  ดำเนินการแล0ว 

15 ก(อสร0างทางเช่ือมถนนสุขาภิบาล 3 กับทางหลวงแผ(นดิน (ถนนนิตโย) หมู(ท่ี 8 57,000  ดำเนินการแล0ว 

16 ก(อสร0างทางเช่ือมถนนทางเข0าบ0านหนองหญ0าปล0อง กับทางหลวงแผ(นดิน 
(ถนนนิตโย) หมู(ท่ี 8 

27,000 ดำเนินการแล0ว 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

17 ก(อสร0างขยายผิวจราจร คสล. 2 ข0างทางถนนรจนา หมู(ท่ี 1 1,049,000  อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ  

18 ก(อสร0างขยายผิวจราจร คสล. 2 ข0างทาง ถนนสามัคคีธรรม หมู(ท่ี 8 1,978,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ  

19 ก(อสร0างท(อและบ(อพัก คสล. พร0อมงานขยายผิวจราจร คสล.ถนนทอไหม(ช(วง
ท่ี1) หมู(ท่ี 1  

2,414,000  อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ 

20 ท(อและบ(อพัก คสล. ถนนจำปาลา 3  หมู(ท่ี 1 2,224,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ  

21 ก(อสร0างท(อเหลีย่ม คสล. ข0ามลำห0วยคำโพธ์ิน0อย ช(วงถนนศรีสุข 1  กับ ถนน
หนองสิม หมู(ท่ี 8  

897,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ  

22 ก(อสร0าง ถนน คสล. รจนา 1 เช่ือมกับถนนรอบเมือง 5 หมู(ท่ี 1 ตำบลพังโคน 499,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ 

23 ก(อสร0างถนน คสล. ราษฎร�สามัคคี หมู(ท่ี 8 ตำบลพังโคน 498,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ 

แผนงานการศึกษา 
1 สนับสนุนค(าใช0จ(ายการบรหิารสถานศึกษา  695,000   ดำเนินการแล0ว 

2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  1,825,000   ดำเนินการแล0ว 

3 อุดหนุนค(าอาหารกลางวันให0กับโรงเรียนบ0านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)  3,564,000   ดำเนินการแล0ว 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
1 ค(าใช0จ(ายในการจัดงานรัฐพิธี      150,000   ดำเนินการแล0ว 

2 โครงการจัดกิจกรรมส(งเสริมและสนับสนุนการสร0างความปรองดองและ
สมานฉันท�ของคนในชาติ 

       10,000   ดำเนินการแล0ว 

3 ค(าใช0จ(ายโครงการปMองกันและแก0ไขปญหายาเสพตดิในโรงเรียน        45,000   ไม(ได0ดำเนินการ 

4 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรพังโคน โครงการเสริมสร0างวินัยจราจรในสถานศึกษา        20,000   ดำเนินการแล0ว 

แผนงานงบกลาง 
1 จ(ายเบ้ียยังชีพผู0สูงอาย ุ  7,143,600   ดำเนินการแล0ว 

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ  1,528,800   ดำเนินการแล0ว 

3 เบ้ียยังชีพผู0ป$วยเอดส�        36,000   ดำเนินการแล0ว 

4 ค(าใช0จ(ายในการจัดการจราจร        50,000   ดำเนินการแล0ว 

5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ      150,000   ดำเนินการแล0ว 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 เทศบาลสัญจร 5,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

2 ค(าใช0จ(ายในการเลือกตั้ง 100,000  ดำเนินการแล0ว 

3 โครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการปMองกันการทุจริตในวงราชการ 10,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

4 โครงการอบรมให0ความรู0เก่ียวกับกฎหมายว(าด0วยการปMองกันและปราบปราม
การทุจริตและผลประโยชน�ทับซ0อน 

10,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

5 อุดหนนโครงการจัดตั้งศูนย�ปฏิบัตกิารร(วมในการช(วยเหลือประชาชนของ 
องค�กรปกครองส(วนท0องถ่ิน 

25,000  ดำเนินการแล0ว 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 ฝOกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจำองค�กรปกครองส(วนท0องถ่ิน 100,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

แผนงานสาธารณสุข 
1  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค�การลดภาวะโลกร0อน 10,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

2 โครงการปลูกต0นไม0ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพังโคน 10,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

3 โครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ0า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระเจ0า
น0องนางเธอ เจ0าฟMาจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

35,000  ดำเนินการแล0ว 

4 โครงการรณรงค�ปMองกันและควบคุมโรคติดต(อจากยุงพาหะ 25,000  ดำเนินการแล0ว 

5 โครงการอบรมผู0ประกอบการด0านสุขาภิบาลอาหาร 50,000  ดำเนินการแล0ว 

6 อุดหนุนโครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย       99,000   ไม(ได0ดำเนินการ 

7 อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด0านสาธารณสุข 11 
ชุมชน 

     220,000   ดำเนินการแล0ว 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 โครงการจ0างเหมากำจัดขยะพิษ 20,000  อบจ.ดำเนินการ 

2 จ0างเหมาซ(อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสยีและลาน คสล. ห0องน้ำตลาดสด
เทศบาลตำบลพังโคน 

174,000 อยู(ระหว(าง
ดำเนินการ  

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการแก0ไขปญหาผักตบชวา 50,000  ดำเนินการแล0ว 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดการแข(งขันกีฬาเดินปBนว่ิงเทศบาลตำบลพังโคน 100,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห(งชาต ิ 86,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบ้ังไฟ 200,000  ไม(ได0ดำเนินการ 
4 โครงการจัดงานประเพณีแห(เทียนเข0าพรรษา 50,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

5 อุดหนุนโครงการร(วมงานประเพณบุีญมหาชาติและบุญบ้ังไฟ  605,000  ไม(ได0ดำเนินการ 

6 อุดหนุนโครงการเข0าร(วมประกวดโคมบัวบูชา เน่ืองในงานเทศกาลสปัดาห�วิ
สาขบูชา จังหวัดสกลนคร 

20,000  ไม(ได0ดำเนินการ 



จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน          15            3      -            -         -           -          3   100.00 -            -            
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          42          23    15    65.22        8   34.78           -   54.76         100.00       

2.1  แผนงานการศึกษา            4            3       3  100.00       -           -         -             -   75.00         100.00       
2.2  แผนงานสร%างความเข%มแข็งของชุมชน            7            4       3    75.00       -           -          1     25.00 42.86         75.00         งดดําเนินการ 

เนื่องจาก Covid 19

2.3  แผนงานงบกลาง            5            5       5  100.00       -           -         -             -   100.00       100.00       

๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป            8            5       2    40.00       -           -          3     60.00 25.00         40.00         งดดําเนินการ 
เนื่องจาก Covid 19

๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน            1            1      -            -         -           -          1   100.00 -            -            

๔.๑  แผนงานการพาณิชยB            2           -        -            -         -           -         -             -   -            -            

โครงการที่
ได�รับอนุมัติ
งบประมาณ

ป( 64

3. ยุทธศาสตร-การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

4. ยุทธศาสตร-การวางแผนการส4งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท4องเที่ยว

หมายเหตุ

ดําเนินการจริง
เทียบกับเทศ

บัญญัติ 64 คิด
เป8นร�อยละ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น ที่ดําเนินการในป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ยุทธศาสตร-การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาส4งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร-

โครงการ
ทั้งหมดที่ตั้ง
ไว�ในแผนป(

 64

ผลการดําเนินงานป(งบประมาณป( 64
ดําเนินการจริง
เทียบกับแผนป( 

64 คิดเป8นร�อยละ

ดําเนินการแล�ว
เสร็จ

อยู4ในระหว4าง
ดําเนินการ

ไม4ได�ดําเนินการ



จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

โครงการที่
ได�รับอนุมัติ
งบประมาณ

ป( 64

หมายเหตุ

ดําเนินการจริง
เทียบกับเทศ

บัญญัติ 64 คิด
เป8นร�อยละ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น ที่ดําเนินการในป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร-

โครงการ
ทั้งหมดที่ตั้ง
ไว�ในแผนป(

 64

ผลการดําเนินงานป(งบประมาณป( 64
ดําเนินการจริง
เทียบกับแผนป( 

64 คิดเป8นร�อยละ

ดําเนินการแล�ว
เสร็จ

อยู4ในระหว4าง
ดําเนินการ

ไม4ได�ดําเนินการ

5.1  แผนงานสาธารณสุข          13            7       4    57.14       -       1.00        3     42.86 30.77        57.14         งดดําเนินการ 
เนื่องจาก Covid 19

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน            2            2       1    50.00        1   50.00       -             -   100.00       100.00       อบจ.ดําเนินการ

5.3  แผนงานการเกษตร            1            1       1  100.00       -           -         -             -   100.00       100.00       

๖.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ          13            6      -            -         -           -          6   100.00 -            -            งดดําเนินการ 
เนื่องจาก Covid 19

      113          60    34   56.67      9   15.00    17     28.33 30.09         71.67         รวม

5. ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการและการอนุรักษ-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

6. ยุทธศาสตร-การส4งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปBญญาท�องถิ่น



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาโครงสร!างพื้นฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 4,014,540 13 1,574,900 29 5,049,960 15 7,918,600 1 2,000,000 75 20,558,000 

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 7,180,000 9 3,951,000 63 51,440,250 42 37,957,800 1 2,120,000 122 102,649,050 

รวม 24 11,194,540 22 5,525,900 92 56,490,210 57 45,876,400 2 4,120,000 197 123,207,050 

2) ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาส&งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.1  แผนงานการศึกษา 4 6,350,000 4 6,350,000 5 8,250,000 4 6,250,000 4 6,250,000 21 33,450,000 

     ๒.2  แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 8 1,015,000 7 896,925 10 1,715,000 7 830,000 7 830,000 39 5,286,925 

     ๒.3  แผนงานงบกลาง 5 3,366,000 5 3,376,000 5 3,376,000 5 3,376,000 5 3,376,000 25 16,870,000 

รวม 17 10,731,000 16 10,622,925 20 13,341,000 16 10,456,000 16 10,456,000 85 55,606,925 

3) ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี
           ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 971,000 6 750,000 7 800,000 8 1,569,000 6 500,000 35 4,590,000 

     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 413,000 3 3,425,000 8 22,432,000 1 180,000 2 680,000 16 27,130,000 

รวม 10 1,384,000 9 4,175,000 15 23,232,000 9 1,749,000 8 1,180,000 51 31,720,000 

4) ยุทธศาสตร�ที่ 4  การวางแผนการส&งเสริมการ
              ลงทุนพาณิชยกรรมและการท&องเที่ยว
     ๔.๑  แผนงานการพาณิชย9 1 300,000 3 460,600 3 6,600,000 2 600,000 3 14,600,000 12 22,560,600 

รวม 1 300,000 3 460,600 3 6,600,000 2 600,000 3 14,600,000 12 22,560,600 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

แก!ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

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

เทศบาลตําบลพังโคน



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

แก!ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

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

เทศบาลตําบลพังโคน

5) ยุทธศาสตร�ที่ 5  การบริหารจัดการและการ
        อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 11 589,000 11 589,000 15 9,504,000 13 710,000 12 639,000 62 12,031,000 

     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 2 2,420,000 8 218,870,000 2 20,000 3 11,653,000 16 232,983,000 

     5.3  แผนงานการเกษตร - - - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 12 609,000 13 3,009,000 24 228,424,000 16 730,000 15 12,292,000 78 245,014,000 

6) ยุทธศาสตร�ที่ 6  การส&งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
          จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท!องถิ่น
     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 3,260,000 10 1,630,000 14 4,280,000 13 1,880,000 13 1,880,000 61 12,930,000 

รวม 11 3,260,000 10 1,630,000 14 4,280,000 13 1,880,000 13 1,880,000 61 12,930,000 

รวมทั้งสิ้น 75 27,478,540 73 25,423,425 168 332,367,210 113 61,291,400 57 44,528,000 484 491,038,575 
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ส�วนท่ี 2  ป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม�เป�นไปตามแผนการดำเนินงานท่ีได�วางไว� 
2. ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร โดยเป�นการ

ประเมินผลในเชิงปริมาณเป�นหลัก 
3. จำนวนโครงการที ่ตั ้งไว�ตามแผนมีมากไม�สอดคล�องกับงบประมาณที่มีอยู �ทำให�การ

ดำเนินการตามแผนได�น�อยส�งผลให�แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไม�มีประสิทธิภาพ 
  4.  สถานการณ4โรคระบาด Covid 19 ส�งผลกระทบต�อการดำเนินโครงการที่มีการรวมกลุ�ม
ของประชาชน ทำให�ไม�สามารถดำเนินการได�ตามแผน 

ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  1. ควรส�งเสริมให�มีโครงการเพื่อกระตุ�นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ4โรค
ระบาด Covid 19 ส�งผลกระทบต�อระบบเศษฐกิจและการค�าขายในพ้ืนท่ี 
  2. จากการประเมินสภาพการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคน ในอนาคตควรมุ�งเน�นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน เช�น ด�านสุขภาพ ด�านสิ่งแวดล�อม มากกว�าการมุ�งเน�นพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน ซ่ึงในปAจจุบันค�อนข�างครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลแล�ว 
  3. เนื่องจากในปAจจุบันมีจำนวนผู�ได�รับผลกระทบจากปAญหาทางสังคมมาขอรับการช�วยเหลือ
จากศูนย4ดำรงธรรมอำเภอ เพิ่มมากขึ้น องค4กรปกครองส�วนท�องถิ่นควรพิจารณาหาแนวทางในการช�วยเหลือ
ตามอำนาจหน�าท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ�มคนไร�บ�าน ผุ�ถูกทอดท้ิง ผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาส นอกเหนือจากการ
จ�ายเงินสงเคราะห4 หรือเบ้ียยังชีพในปAจจุบัน 

สรุป   

1. ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพังโคน ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565 ) ประจำปHงบประมาณ พ.ศ. 2564   เทศบาลตำบลพังโคนได�บรรจุโครงการไว�ตามยุทธศาสตร4ทั้ง 6 
ด�าน จำนวน 113 โครงการ  และสามารถนำมาตั้งงบประมาณรายจ�ายประจำปH และตั้งงบประมาณจากเงิน
สะสม เพื่อดำเนินโครงการตามแผนได� จำนวน  60  โครงการ  คิดเป�นร�อยละ  53.09 ของโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปH 2564 

2. ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพังโคน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปHงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลพังโคนสามารถนำมาตั้งงบประมาณรายจ�ายประจำปH และตั้งงบประมาณจากเงิน
สะสม เพ่ือดำเนินโครงการตามแผนได� จำนวน  60  โครงการ ดำเนินการแล�วเสร็จ / ก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 43 
โครงการ คิดเป�นร�อยละ  71.67 ของโครงการทั้งหมดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปHงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 


