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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินมี
หน้าท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พร้อมท้ังรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ของ
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน 
มีนาคม 2565) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถ่ิน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
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    ส่วนที่ 1 

 
การบทนํา 

 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นบทบาทและอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอํานาจหน้าท่ี ท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ท้ังนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะมีอํานาจหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทําให้รู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทําให้เสร็จ  ซ่ึงจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เม่ือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี ๑  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือตามแนวทางท่ีอ่ืนท่ีจําเป็นต่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

 

ข้ันตอนท่ี ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบ     

  

ข้ันตอนท่ี ๕   ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕48  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั�นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินได้รับผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ  ได้กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันท่ี ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีของท้องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพ้ืนฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค์และ    ป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
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ท่ีสอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา  การควบคุมดูแลการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ         
ธรรมาภิบาล  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง) 

 (๕)  ความมีประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ความมีประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

 
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต้องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  5  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  กระบวนการ ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
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พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหก
เดือนได้   
    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการทํางานของแต่ละภายในหน่วยงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  ซ่ึงเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการดําเนินงานประจําปี  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที ่๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 “เพ่ิมศักยภาพของคน  เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อม จัดส่ิงแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่   
           มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน” 

พันธกิจ 
1.  จัดให้มีน้ําอุปโภค  บริโภค 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3.  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6.  ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
7.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
8.  ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอย่างเพียงพอและท่ัวถึง          
2. การคมนาคมได้รับการดูแลทํานุบํารุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
3. ประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  
4. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง 
5.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีรายได้มีอาชีพท่ีม่ันคง การประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้ 
6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิดดีทําดี และใช้เป็นหลัก
แนวทางดําเนินชีวิตท่ีดี 
7. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งดารเรียนรู้ เรียนรู้วิทยาการใหม่ 
สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า 
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ศาสนสถานให้เป็นจุดเด่น จุดขายสามารถสร้างรายรายสูชุ่มชน 
9. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูแลสิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย ให้น่าอยู่ 
10. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความม่ันใจในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11. เพ่ิมศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถ่ิน พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
12. การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกต้ัง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ และ
สามารถตรวจสอบได้ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพานทางระบายน้ํา 
 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ําคลองส่งน้ํา ระบบสูบน้ําเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค บริโภค 

    1.3 พัฒนาการระบบผังเมือง การควบคุมอาคารและงานสาธารณูปโภค 
2. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และป้องกันโรค 
 2.2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน และส่งเสริมการศึกษา       
 2.3 ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

   2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม 

  3.1 การบริหารจัดการองค์กร ท่ีดี 
  3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมสู่อาเซียน 

4. การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 ส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
4.2 ส่งเสริมการลงทุนทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 

   4.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลชุมชน 

6. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1  ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
แผนงานการพัฒนาตามวิธีจัดทํางบประมาณ 

ด้าน แผนงาน 
 
 
1.บริการชุมชนและสังคม 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
เคหะและชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบกลาง 

2.การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 
3.บริหารท่ัวไป 

บริหารงานท่ัวไป 
รักษาความสงบภายใน 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

 
    ส่วนที่ 3 

 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 
    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) ดําเนินการตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 

ก.การจัดทํางบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2564 และสภาท้องถ่ินได้เห็นชอบโครงการเพ่ือการพัฒนา โดยการจ่ายเงินจาก
เงินสะสม เม่ือคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2564 ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
เฉพาะท่ีเป็นการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะท่ีประชาชนได้ใช้ ได้รับประโยชน์ รวมท้ังสิ้น จํานวน  55  
โครงการ งบประมาณ  10,684,800  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 ผลรวมจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

22 8,691,700 -โครงการจากเงินสะสม 14
โครงการ จํานวน 6,408,000 
บาท 
 

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 11 696,400  
 

การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและ
สังคม 

13 727,000  

ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร 
พานิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

2 41,000  

การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1 23,000  

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6 505,700  

รวม 
 

55 10,684,800  

ท่ีมา : ข้อมูลงบประมาณ จากแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และแผนการดําเนินงาน 
จากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเพ่ิมเติม)(ไม่รวมครุภัณฑ์)      
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) หน้า 11 

 

 ข.การกํากับติดตามการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานะของการดําเนินโครงการ แต่ละโครงการ 
โดยการตรวจสอบ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องดําเนินโครงการ  สามารถนําเสนอสถานะ ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะ การดําเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 7 (เส้นนาหนองหัวลิง) 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (ซอยประปา) 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (เส้นนาผือ-วังแข้) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 2  (ซอยฤาษี) 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองแคน  (สายนาดง) 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองแคน (เส้นนาหนองคันเท้า) 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะแหน่ง (เส้นป่าช้าบ้านดงมะแหน่ง) 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะแหน่ง (เส้นนาโคก) 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 8 (เส้นสายหนองโอ) 
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคันแท (เส้นโรงข้าวปุ้น) 
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้  (เมรุบ้านหนองแต้) 
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนน้ําคํา หมู่ 5 (เส้นนาหนองเขียน) 
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (หลัง สนง.สาธารณสุข) 
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (เส้นข้างร้านเสริมศักดิ์พานิช) 
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 7 (นาผือ-สระสะอาด) 
16.โครงการก่อสร้างห้องน้ําบริการประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง หมู่ 4 
17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสํานักงานเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 
 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 

โครงการที่ 
2-15 เป็น
โครงการ

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) หน้า 12 

 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
18.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตร บ้านหนองแต้ 
19.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตร บ้านป่าเม็ก 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการจัดทําป้ายบอกเขตความรับผิดชอบ 
2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง หมู่ 4 
3.โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง(ขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
 

 
 

 

รวม  22 โครงการ 10 4 8  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) หน้า 13 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา(ผ.01) 
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ* 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
1.โครงการตลาด 3RS 
2.โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน 
3.โครงการมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
4.โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
5.โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน 
6.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านแก่สุนัขและแมว 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.โครงการให้ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3.ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ 
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 

 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
 

 
* 

โครงการที่ “ยกเลิกการจัด
โครงการ/กิจกรรม ตาม

สถานการณ์เกิดโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19)” 
 

 

รวม  13 โครงการ 3 2 8  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร และชมชน สังคม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน 
3.โครงการวันเทศบาล* 
4.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ(ปีใหม่,สงกรานต์) 
2.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในเขตเทศบาล 
3.โครงกาฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบล 
2.โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

 
* 

โครงการที่ “ยกเลิก
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ตาม

สถานการณ์เกิด
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 
(COVID-19)” 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รวม  11 โครงการ 3 0 8  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 
1.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตร 

   
 
√ 
√ 

 

รวม 2 โครงการ 0  0 2  
ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ(อพ.สธ.) 

 
 
√ 

  
 
 

 

รวม 1 โครงการ 1  0 0  
ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ผ.01) 
1.โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา 
2.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีผู้ไทยในงานกาชาดและงานของดี จ.มุกดาหาร 
3.โครงการจัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท หนองสูง ไหว้พระไกรสรราช 
4.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
5.โครงการปั่นสนุกสูดโอโซน ณ หนองสูงถิ่นผู้ไทย 
6.โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่* 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
 

  
 
 
 
 
 
√ 
√ 
 

 
-โครงการจัดงานแข่งเรือวัน

ออกพรรษา ไม่ได้ใช้
งบประมาณ ดําเนินการโดย

ใช้งบประมาณ นอก 
* 

โครงการที่ “ยกเลิกการจัด
โครงการ/กิจกรรม ตาม

สถานการณ์เกิดโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19)” 
รวม 6 โครงการ 4  0 2  

รวมทั้งสิ้น  55 โครงการ 21 6 28  
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        ค.การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ที่ดําเนินการจัดบริการสาธารณะ หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบ
ลงทุน) และหมวดรายจ่ายดําเนินการ ประเภทโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  โดยตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง อปท.(E-LAAS) ปรากฏดังนี้ 

ตารางที่ 3 รายงานยอดงบประมาณที่มีการบริหารพัสดุและเบิกจ่าย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  
 ประเภทงบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการประเภทการส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสํานึก และเพิ่มความรู้) 

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสูง (เส้นนาหนองหัวลิง) 

496,000 0 0 496,000 0 496,000  

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (ซอย
ประปา) 

480,000 0 0 480,000 0 480,000  

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (เส้น
นาผือ-วังแข้) 

499,000 0 0 499,000 0 499,000  

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 2  (ซอยฤาษี) 

384,000 0 0 0 383,000 1,000  

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาหนองแคน  (สายนาดง) 

491,000 0 0 491,000 0 491,000  

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาหนองแคน (เส้นนาหนองคัน
เท้า) 

459,000 0 0 459,000 0 459,000  
 

ต่อหน้า 17 
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โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ(บาท) 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงมะแหน่ง (เส้นป่าช้าบ้านดง
มะแหน่ง) 

440,000 0 0 440,000 0 440,000  

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงมะแหน่ง (เส้นนาโคก) 

495,000 0 0 495,000 0 495,000  

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 8 (เส้นสายหนอง
โอ) 

491,000 0 0 491,000 0 491,000  

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคันแท (เส้นโรงข้าวปุ้น) 

495,000 0 0 495,000 0 495,000  

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแต้  (เมรุบ้านหนองแต้) 

380,000 0 0 0 370,000 1,000  

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนน้ําคํา หมู่ 5 (เส้นนาหนอง
เขียน) 

499,000 0 0 499,000 0 499,000  

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (หลัง 
สนง.สาธารณสุข) 

499,000 0 0 499,000 0 499,000  

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 (เส้นข้าง
ร้านเสริมศักดิ์พานิช) 

261,000 0 0 0 260,000 1,000  
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โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ(บาท) 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 7 (นาผือ-สระ
สะอาด) 

499,000 0 0 499,000 0 499,000  

16.โครงการก่อสร้างห้องน้ําบริการ
ประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสูง หมู่ 4 

240,000 0 0 0 0 240,000  

17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

247,000 0 0 0 0 247,000  

18.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านหนองแต้ 

227,000 0 0 0 0 227,000  

19.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านป่าเม็ก 

227,000 0 0 0 0 227,000  

20.โครงการจัดทําป้ายบอกเขตความ
รับผิดชอบ 

40,000 0 0 0 0 40,000  

21.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองสูง หมู่ 4 

221,700 0 0 0 0 221,700  

22.โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
แบบบ่อทรายกรอง(ขนาดเล็ก 

485,000 0 0 0 0 485,000  

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 8,555,700 0 0 5,843,000 1,013,000 7,533,700  
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ประเภทหมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(งบดําเนินงาน การจัดบริการสาธารณะ) 
 

โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

50,000 0 0 0 0 50,000 *ไม่ได้ดําเนินการ* 

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-อาหารกลางวัน,วัสดุสื่อการเรียน,
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(รายหัว) 

454,900 0 0 0 263,825 191,075  

        
3.ส่งเสริมการจัดขยะในชุมชนและ
โรงเรียน 

10,000 0 0 0 0 10,000  

4.ตลาดสดสะอาดสุขาสาธารณะได้
มาตรฐาน 
(กิจกรรมล้างตลาด ช่วงโรคระบาดไวรัส
โคโรนา่ 19) 

20,000 0 0 0 0 20,000  

5.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าแก่สุนัขและแมว 

5,000 0 0 0 4,890 110  

6.สร้างเสริมสุขภาพประชาชน(กิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพประจําเดือน) 

20,000 0 0 0 6,040 13,960  

ต่อหน้า 20 
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โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

7.ตลาด 3RS 10,000 0 0 0 0 10,000  
8.มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

40,000 0 0 0 30,805 9,195  

9.ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

39,000 0 0 0 0 39,000  
 
 

10.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและทุพพลภาพ 

15,000 0 0 0 15,000 0  

11.ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

27,500 0 0 0 0 27,500  

12.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 0 0 0 0 40,000  
13.วันเทศบาล 15,000 0 0 0 0 15,000 *ไม่ได้ดําเนินการ 
14.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
แก่ประชาชน 

30,000 0 0 0 0 30,000  

15.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 0 0 0 0 10,000  

16.ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล 

300,000 100,000 0 0 0 400,000  

17.โครงการจัดงานรฐัพิธ ี 40,000 0 0 0 0 40,000  
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โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

18.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรเทศบาลตําบลหนองสูง
เหนือ 

10,000 0 0 0 10,000 0  

19.ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และใน
ชุมชน 

15,000 0 0 0 0 15,000  

20.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่
และสงกรานต์ (จัดตั้งจุดปลอดภัย) 

8,000 0 0 0 3,995 4,005  

21.ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

90,000 0 0 0 0 90,000  

22.จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล 

30,000 0 0 0 0 30,000  
 

23.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

124,000 0 0 0 119,000 5,000  

24.อบรมและส่งเสริมการเกษตร 21,000 0 0 0 0 21,000  
25.อบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ใน
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 0 0 0 0 20,000  

26.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพฯ(อพ.สธ.) 

23,000 0 0 0 23,000 0  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) หน้า 22 

 

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ(บาท) 

27.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีผู้ไทยในงานกาชาดและงาน
ของดี จ.มุกดาหาร 

10,000 0 0 0 8,900 1,100 
 

 

28.จัดงานประเพณีแข่งเรือวันออก
พรรษา 
 

120,000 0 120,000 0 0 0  

29.จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 100,000 0 0 71,100 23,900 5,000  
 

30.จัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยหนองสูง
ไหว้พระไกสรราช 

227,000 0 0 140,523 82,840 3,637  

31.ปั่นสนุกสูดโอโซน ณ หนองสูงถิ่นผู้
ไทย 

40,000 0 0 0 0 40,000  

32.ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 8,700 0 6,900 0 1,800 0 
 

 

รวม 32 โครงการ 1,973,100 100,000 126,000 211,623 593,995 1,140,582  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

จากข้อมูลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน(ตารางท่ี 1) การจัดทํางบประมาณ (ตารางท่ี 2) และรายงานสถานะ
ของโครงการท่ีดําเนินการสําเร็จ (ตารางท่ี 3) สามารถสรุปยอดจํานวนโครงการเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  ตารางเปรียบเทียบ 
 

จากสรุปยอดโครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ในตางรางท่ี 3  สังเกตได้ว่า โครงการ ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน(งบดําเนินงาน) ท่ีเป็นลักษณะเสริมสร้างสุขภาพ รณรงค์ ปลูก
จิตสํานึก หรือจัดกิจกรรมเพ่ือการสาธารณะ มีบางโครงการไม่ได้ดําเนินการให้เกิดข้อสังเกต ประเด็นเกิดข้อบกพร่อง
ในการบริหารจัดการโครงการ  แต่ท้ังนี้ ได้ระบุเหตุผลสําคัญและท่ีเป็นจริง คือ โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 
เหตุผลเพราะประสบปัญหาเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ตั้งต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   เพ่ือเป็นป้องกันการแพร่ระบาดต่อเนื่อง จึงระงับดําเนินการโครงการท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

อนุมัติโครงการ 
(โครงการ) 

ดําเนินการสําเร็จ ท่ี
เบิกจ่าย และก่อหนี้

ผูกพันธ์ 
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของจํานวนโครงท้ังหมด
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 22 14 63.63 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 13 5 38.46 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 11 3 27.27 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 2 0 0 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 1 1 100 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 6 4 66.66 

รวม 55 27 43.63 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 

 
 

 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ 2565  รอบ 
6 เดือน(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) พบว่า  

  1. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสําคัญ  ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ 
ดําเนินการเก่ียวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะเห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผลโครงการเพ่ือการพัฒนา ประเภท ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ และด้านจัด
งานจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร เช่น  
  -ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) เช่น ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินการ ปัญหาหรือผลกระทบจากการดําเนินการแต่ละโครงการ เป็นต้น 
  -ด้านการจัดการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ประชาชน ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของ
โครงการ) เช่น การวัดผลการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ หรือ ไม่มีการติดตามความสามารถนําไปปฏิบัติจริงหลังจากผ่าน
การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ เป็นต้น 
  -ด้านการจัดงานจัดกิจกรรม ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) เช่น ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
  -ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) 
เช่น ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ท่ีประสบภัย ด้านการช่วยเหลือ ด้านการป้องกันภัย  เป็นต้น 

2. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นี้ ควรมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอบสนองและสามารถดําเนินการได้ตามสภาพการณ์ ในการป้องกันและระงับการติดเชื้อโรคท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
และนําอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น มาเป็นข้อมูลในการกําหนดแนวปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน ให้เป็นวิถี
ดํารงชีวิตแนวใหม่ตามสถานการณ์ในช่วงการเกิดโรคระบาด นี้ 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 
การดําเนินการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินและบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ประสบปัญหาเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
 

ส่วนท่ี 4 
บทสรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 


