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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินมี
หน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พร้อมทั้งรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565)ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูง
เหนือ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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    ส่วนท่ี 1 

 

การบทนํา 
 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นบทบาทและอํานาจหน้าที่ที่สําคัญประการหน่ึงขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอํานาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการน้ันและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการ
หน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการส่ิงเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ  ซ่ึงจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 
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๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เม่ือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ีได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ดังน้ี   

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   
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ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือตามแนวทางที่อ่ืนที่จําเป็นต่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบ     

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕48  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)     
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั�นตอนการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินได้รับผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ  ได้กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังน้ี     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 
 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค์และ    ป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มนํ้า  การควบคุมดูแลการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ) 

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

 (๕)  ความมีประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

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

 (๖)  ความมีประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาถึง

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

 
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ  ๒  
ประการ  ดังน้ี 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  5  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  กระบวนการ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
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  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหก
เดือนได้   
    (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงที่ใช้เป็นส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการทํางานของแต่ละภายในหน่วยงาน  เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิ
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการดําเนินงานประจําปี  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

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

การพัฒนาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 “เพ่ิมศักยภาพของคน  เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อม จัดส่ิงแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่   
           มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน” 

พันธกิจ 
1.  จัดให้มีนํ้าอุปโภค  บริโภค 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3.  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6.  ควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อม 
7.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
8.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง          
2. การคมนาคมได้รับการดูแลทํานุบํารุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
3. ประชาชนมีนํ้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  
4. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเน่ือง 
5.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีรายได้มีอาชีพที่ม่ันคง การประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้ 
6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิดดีทําดี และใช้เป็นหลัก
แนวทางดําเนินชีวิตที่ดี 
7. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งดารเรียนรู้ เรียนรู้วิทยาการใหม่ 
สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า 
8. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ศาสนสถานให้เป็นจุดเด่น จุดขายสามารถสร้างรายรายสู่ชุมชน 
9. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ดูแลส่ิงแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่ 
10. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง และสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11. เพิ่มศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถ่ิน พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
12. การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกตั้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ และ
สามารถตรวจสอบได้ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพานทางระบายนํ้า 
 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งนํ้าคลองส่งนํ้า ระบบสูบนํ้าเพื่อการเกษตร 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 ที่ดี 
  3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมสู่อาเซียน 

4. การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 ส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
4.2 ส่งเสริมการลงทุนทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 

   4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.2 การบริหารจัดการขยะ และส่ิงปฏิกูลชุมชน 

6. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1  ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                    (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
    ส่วนท่ี 3 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
 

    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดําเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังน้ี 
 

ก.การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่กําหนดไว้
ในตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับตําบล เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการพัฒนา ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 
2561-2565) เฉพาะปี 2563 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลรวมจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณในแผนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จํานวน 
แผนงาน 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2 44 6,368,000 

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

3 23 827,700 

การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคมสู่อาเซียน 
 

3 17 1,025,000 

ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร พานิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

2 15 306,000 

การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1 3 50,000 

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1 11 630,000 

รวม 
 

12 113 9,156,700 

ที่มา : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 71-72 
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  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                    (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข. การจัดทํางบประมาณ 
 

ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน มีโครงการเพื่อการพัฒนา เฉพาะที่เป็นการ
จัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ ได้รับประโยชน์ ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน 56 โครงการ งบประมาณ 6,317,490  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  

 

ตารางที่ 2 ผลรวมจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

15 4,419,500 -ต้ังเป็นโครงการใหม่  6 โครงการ 
-งบประมาณ 647,800 บาท 
 

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

20 925,290  

การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและ
สังคมสู่อาเซียน 

11 488,500 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 1 โครงการ 
งบประมาณ 88,500 บาท 

ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร 
พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 57,500  

การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1 5,000  

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6 421,700  

รวม 
 

56 6,317,490  

ที่มา : ข้อมูลงบประมาณ จากโปรแกรมระบบปฏิบัติงานด้านการคลัง อปท.(E-LAAS)        
 
 

 ค.การกําหนดช่วงระยะดําเนินโครงการ 
 ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ประกาศให้เป็นแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามกําหนดช่วงระยะที่จักต้องดําเนินการในพื้นที่ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโครงการที่กําหนดช่วงระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ช่วงดําเนินการ จํานวนโครงการ 

ไตรมาส 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 62) 7 
ไตรมาส 2  (มกราคม – มีนาคม 63) 18 
ไตรมาส 3  (เมษายน – มิถุนายน 63) 18 
ไตรมาส 4  (กรกฎาคม – กันยายน 63) 13 

รวม 56 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 หน้า 12 

 

 ง.สถานะ การดําเนินโครงการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานะของการดําเนินโครงการ แต่ละโครงการ 
โดยการตรวจสอบ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องดําเนินโครงการ  สามารถนําเสนอสถานะ ดังนี้ 

ตารางที่ 4  ตารางแสดงสถานะ การดําเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะแหน่ง  หมู่ 3(เส้นรอบหมู่บ้าน) 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 2 (เส้นทางบ้านฤษี)  
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 (วัด-นาหนองซก) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 8 (เส้นสายหนองโอ) 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 7 (เชื่อมถนน หมู่ 6) 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่(เส้นข้าง รร.นว.ทิศใต้)  
7.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
8.โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอําเภอหนองสูง(บริเวณอัฒจันทร์) 
9.โครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง** 
10.โครงการก่อสร้างระบายน้ํา คสล. บ้านหนองสูง หมู่ 1 (ข้างศาลาประชาคม) 
11.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแต้ หมู่ 1 (เส้นนานายคูนสุข อาจวิชัย) 
12.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคันแท หมู่ 4 (เส้นนาบ้านฮ้าง) 
13.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสูง หมู่ 7 (เส้นฝายน้ําล้นห้วยคันแท) 
14.โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านหนองสูง หมู่ 3,4 (รอบหนองน้ํา หนองสูง) 
15.โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน/ซอย ภายในหมู่บ้านหนองสูง หมู่ 1,2,3,4,7,8  

 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ไม่ได้
ดําเนินการ
(ซ้ําซ้อน) 

-โครงการที่ 
11-15 เป็น
โครงการตั้ง

ใหม่ 
 

รวม 7  7 1   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 หน้า 13 

 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา(ผ.01) 
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
2.โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น* 
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
4.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
แผนงานสาธารณสุข 
1.โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน 
2.โครงการตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย* 
3.โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก* 
4.โครงการผู้สูงอายุหัวใจแข็งแรง 
5.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านแก่สุนัขและแมว* 
6.โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย* 
7.โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
8.โครงการตลาด 3RS* 
9.โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน* 
10.โครงการส่งเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน* 
11.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
12.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์* 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(ต่อหน้า 14) 

 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 

 
* 

โครงการที่ยังไม่ดําเนินการ 
เนื่องจาก “ยกเลิกการจัด
โครงการ/กิจกรรม ตาม

สถานการณ์เกิดโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19)” 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 หน้า 14 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

เสร็จสิ้นแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อจากหน้า 13) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.โครงการให้ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
2.โครงการให้ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3.โครงการให้ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ 

 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
 
 

 
 
 

รวม 8 0 12  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 หน้า 15 

 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร และชมชน สังคม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน* 
3.โครงการวันเทศบาล* 
4.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ(ปีใหม่,สงกรานต์) 
3.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
4.โครงการสร้างจิตสํานึกในการขับขี่แก่ประชาชนและเด็กนักเรียน* 
5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ*** 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบล 
2.โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 

  
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*** 

ตั้งเป็นโครงการใหม่ 

รวม 8 0 3  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ สถานะ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 
1.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.โครงการอบรมและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์(สารอินทรีย์) 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีผู้ไทย ในงานกาชาดและงานของดี จ.มุกดาหาร* 

 
 
√ 
√ 

  
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 

รวม 2  0 1  
ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01) 
1.โครงการรณรงค์จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา 

 
 
 

  
 
√ 

 

รวม 0  0 1  
ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ผ.01) 
1.โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา 
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
3.โครงการจัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท หนองสูง ไหว้พระไกรสรราช* 
4.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์* 
5.จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง** 
6.โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

 
 
√ 
√ 
 
 
 
√ 
 

  
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 

 
โครงการที่3,4,5 ไม่ได้
ดําเนินการ เนื่องจาก 

“ยกเลิกการจัดโครงการ/
กิจกรรม ตามสถานการณ์
เกิดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 

2019(COVID-19)” 
**ไม่ดําเนินการ(ซ้ําซ้อน) 

 
รวม 3  0 3  

รวมทั้งสิ้น 28 7 21  
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โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และโครงการพัฒนาด้านการจัดการสาธารณูปโภคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ดําเนินการในพื้นที่  ปรากฏ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 

สถานะ การดําเนินการ  
หมายเหตุ ดําเนินการ 

เสร็จสิ้นแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 เส้น
สํานักสงฆ์ภูถ้ําช้าง ถึง ที่ตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  งบประมาณ 
3,966,100 บาท 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบ
สวนสาธารณะหนองสูง หมู่ที่ 3,4,7  ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 
เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร งบประมาณ 4,550,000 บาท 
 
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคันแท หมู่ 4 เชื่อมถนน ต.ภูวง 
งบประมาณ 498,000 บาท 
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 เชื่อม ต.
บ้านเป้า งบประมาณ 488,000 บาท 
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 เชื่อม ต.
หนองสูงใต้ งบประมาณ 495,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 เส้น
สํานักสงฆ์อุดมโนนน้ําคํา – ถนนหนองโอ/หนองฮี 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 1,2 งบจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 3-6 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการ 
จากการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 
 

รวม  6 0 0  
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         จ.การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ที่ดําเนินการจัดบริการสาธารณะ หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบ
ลงทุน) และหมวดรายจ่ายดําเนินการ ประเภทโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  โดยตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรมระบบ
ปฏบิัติงานด้านการคลัง อปท.(E-LAAS) ปรากฏดังนี้ 

ตารางที่ 5 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563  
 

โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดงมะแหน่ง หมู่ 3 เส้นรอบหมู่บ้าน 

150,0000 0 0 0 150,000 0  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสูง หมู่ที่ 2 เส้นทางบ้านฤาษี 

158,000 0 0 158,000 0 158,000 อยู่ระหว่างดําเนินการด้านพัสดุ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ป่าเม็ก หมู่ที่ 5 เส้นวัดวารีวรวิหาร-นา
หนองซก 

158,000 0 0 0 157,000 1,000  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสูง หมู่ที่ 8 เส้นสายหนองโอ 

160,000 0 0 0 155,028 4,972  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสูง หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนบ้านหนอง
สูงใหม่ หมู่ที่ 6 

172,000 0 0 0 172,000 0  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 เส้นข้าง รร.นว. 

143,000 0 0 0 143,000 0  

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ตําบลหนองสูงเหนือ 

800,000 0 0 800,000 0 800,000 อยู่ระหว่างดําเนินการด้านพัสดุ 

ปรับปรุงสนามกีฬากลางอําเภอหนองสูง 153,000 0 0 0 152,000 1,000  
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ต่อหน้า 18 
 

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ปรับปรุงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย
หนองสูง (ภายในอาคาร รร.นว.) 

57,700 0 0 0 0 57,700 ไม่ได้ดําเนินการ (ซ้ําซ้อน) 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นรอบหนองน้ําหนองสูง หมู่ 3,4 

210,000 0 0 0 210,000 0 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านหนองสูง หมู่ 
1 (ข้างศาลาประชาคม) 

91,800 0 0 91,800 0 91,800 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ด้านพัสดุ 

ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน/ซอยภายในบ้าน
หนองสูง หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8 

150,000 0 0 150,000 0 150,000 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ด้านพัสดุ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่
การเกษตร บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 เส้น
นานายคูนสุข อาจวิชัย 

73,000 0 0 73,000 0 73,000 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ด้านพัสดุ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่
การเกษตร บ้านหนองสูง หมู่ที่ 7 เส้น
ฝายน้ําล้นห้วยคันแท 

67,000 0 0 67,000 0 67,000 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ด้านพัสดุ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่
การเกษตร บ้านคันแท หมู่ที่ 4 เส้นนา
บ้านฮ้าง 

56,000 0 0 56,000 0 56,000 ตั้งเป็นโครงการใหม่ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ด้านพัสดุ 

รวมงบลงทุน 2,599,500 0 0 1,395,800 1,139,028 1,460,472  
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              ประเภทหมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(งบดําเนินงาน) 
 

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

50,000 0 0 0 37,912 12,088 โอนเงินคงเหลือ ไปสู่
รายจ่าย เงินสํารองจ่าย 
หมวด งบกลาง 

โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
 

5,000 0 0 0 0 5,000 ไมไ่ด้ดําเนินการ 
โอนเงินคงเหลือ ไปสู่
รายจ่าย เงินสํารองจ่าย 
หมวด งบกลาง 

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

564,290 30,000 0 0 593,200 1,090  

ส่งเสริมการจัดขยะในชุมชนและ
โรงเรียน 

30,000 0 0 0 0 30,000 ไม่ได้ดําเนินการ 

ตลาดสดสะอาดสุขาสาธารณะได้
มาตรฐาน 
(กิจกรรมล้างตลาด ช่วงโรคระบาดไวรัส
โคโรน่า 19) 

5,000 0 0 0 3,000 2,000  

ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย 
 

10,000 0 0 0 0 10,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
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ต่อหน้า 20 
 

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

10,000 0 0 0 0 10,000 ไม่ได้ดําเนินการ 

ผู้สูงอายุหัวใจแข็งแรง 
 

10,000 0 0 0 10,000 0  

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สุนัขและแมว 

5,000 0 0 0 0 5,000 ไม่ได้ดําเนินการ 

ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
 

10,000 0 0 0 0 10,000 ไม่ได้ดําเนินการ 

สร้างเสริมสุขภาพประชาชน(กิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพประจําเดือน) 

50,000 0 0 0 24,000 26,000  
 
 

โครงการตลาด 3RS 10,000 0 0 0 0 10,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ส่งเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน 
 

10,000 0 0 0 0 10,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา 

5,000 0 0 0 0 5,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

30,000 0 0 0 0 30,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
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ต่อหน้า 21 
 

โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้
มีรายได้น้อย 
 

30,000 0 0 0 0 30,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

36,000 0 0 0 0 36,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและทุพพลภาพ 

10,000 0 0 0 10,000 0  

การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 5,000 0 0 0 0 5,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(กิจกรรมเดินรณรงค์) 
 

40,000 0 0 0 22,779 17,221  
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 0 0 0 10,000 0  

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
แก่ประชาชน 

30,000 0 0 0 0 30,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

วันเทศบาล 
 

15,000 0 0 0 0 15,000 ไมไ่ด้ดําเนินการ 
โอนเงินคงเหลือ ไปสู่
รายจ่าย เงินสํารองจ่าย 
หมวด งบกลาง 
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ต่อหน้า 22 
 

โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล 

180,000 0 0 180,000 0 180,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000 0 0 0 20,760 29,240  
 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตทุางถนน 

20,000 0 0 0 15,800 4,200  

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่และ
สงกรานต์ (จัดตั้งจุดปลอดภัย) 

5,000 0 0 0 2,500 2,500 โอนเงินคงเหลือ ไปสู่ 
รายจ่าย ค่าตอบแทน อปพร. 

ฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

20,000 0 0 0 17,270 2,730  

สร้างจิตสํานึกในการขับขี่แก่ประชาชน
และเด็กนักเรียน 
 

20,000 0 0 0 0 20,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
โอนเงินคงเหลือไปสู่ รายจ่าย 
ค่าตอบแทน อปพร. 

จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้านและระดับตําบล 

50,000 0 0 0 2,800 40,200  

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

50,000 0 0 0 49,280 720  

อบรมและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ 
(สารอินทรีย์) 

17,500 0 0 0 17,340 160  
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ต่อหน้า 23 
 

โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ(บาท) 

อบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ใน
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 0 0 0 18,679 1,321  

จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 15,000 0 0 0 15,000 0 
 

 

จัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา 
 

120,000 0 0 0 97,005 22,990 โอนเงินคงเหลือ ไปสู่
รายจ่าย เงินสํารองจ่าย 
หมวด งบกลาง 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 70,000 0 0 0 69,300 700 ไมไ่ด้ดําเนินการ 
โอนเงินคงเหลือ ไปสู่
รายจ่าย เงินสํารองจ่าย 
หมวด งบกลาง 

จัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยหนองสูงไหว้
พระไกสรราช 

120,000 0 0 0 0 120,000 ไมไ่ด้ดําเนินการ 
โอนเงินคงเหลือ ไปสู่
รายจ่ายโครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร 3 โครงการ 
(ตั้งเป็นโครงการใหม)่ 
 

แสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทย ใน
งานกาชาดและงานของดีจังหวัด
มุกดาหาร  

20,000 0 0 0 0 20,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
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ต่อหน้า 24 
 

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง 
 

5,000 0 0 0 0 5,000 ไม่ได้ดําเนินการ 
(ซ้ําซ้อน) 

ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 8,700 0 0 0 6,350 2,350 
 

 

รวม 1,771,490 30,000 0 180,000 1,042,975 751,510  
 

หมายเหตุ : การโอนเงินงบประมาณคงเหลือ หรือโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ ไปสู่รายจ่าย รายจ่ายประเภท งบกลาง  หมวด เงินสํารองจ่าย  จํานวน 
145,083 บาท เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการดําเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19)
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จากข้อมูลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน(ตารางที่ 1) การจัดทํางบประมาณ (ตารางที่ 2) และรายงานสถานะของ

โครงการที่ดําเนินการสําเร็จ (ตารางที่ 4) สามารถสรุปยอดจํานวนโครงการเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลได้ ดังน้ี 
ตารางที่ 6  ตารางเปรียบเทยีบ 

หมายเหตุ : ยอดโครงการที่สําเร็จ รวมทั้งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ อบจ.มุกดาหารดําเนินการ 
 
จากสรุปยอดโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ ในตางรางที่ 4  สังเกตได้ว่า โครงการ ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน(งบดําเนินงาน) ที่เป็นลักษณะเสริมสร้างสุขภาพ รณรงค์ ปลูกจิตสํานึก หรือจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ มีบางโครงการไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 21 โครงการ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดข้อสังเกต ประเด็นเกิด
ข้อบกพร่องในการบริหารจัดการโครงการ  แต่ทั้งน้ี ได้ระบุเหตุผลสําคัญและที่เป็นจริง คือ โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล
เพราะประสบปัญหาเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต้ังต้นปี พ.ศ.2563   เพื่อเปน็ป้องกัน
การแพร่ระบาดต่อเนื่อง จึงระงับดําเนินการโครงการที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
      
 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน อนุมัติโครงการ ดําเนินการสําเร็จ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 36 15 11 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 45 20 16 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 15 8 8 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 10 3 3 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 4 1 1 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 10 5 2 
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 ผลการดําเนินงาน เชิงคุณภาพ ที่ได้จากการประเมินผลแผนพัฒนา ในแต่ละโครงการที่ได้ดําเนินการ ที่สามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และบ่งบอกถึงความสําเร็จ การเกิดประโยชน์
ต่อเป้าหมาย การแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือการดําเนินการได้ตรงตามความต้องการ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา โดยแสดงรายละเอยีด ดังนี้ 
ตารางที่ 7  ผลการดําเนินงาน เชิงคุณภาพ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

 การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงมะ
แหน่ง หมู่ 3 เส้นรอบ
หมู่บ้าน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา0.15 เมตร 

พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

150,000 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร
ยาว 65 เมตร 

หน้า0.15 เมตร 
พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าเม็ก 
หมู่ 5  เส้นวัดวารีวรวิหาร-
นาหนองซก 

ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

157,000 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองสูง 
หมู่ 8 เส้นสายหนองโอ  

ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

155,028 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองสูง 
หมู่ 7 เชื่อมถนน คสล.
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6  

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 60 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

172,000 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 60 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 
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แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
ลําดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย/ปริมาณงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 
การติดตามและประเมินผล  

หมายเหตุ 
 ผลการดําเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองสูง
ใหม่ หมู่ 6  เส้นข้าง
โรงเรียน นว. ทิศใต้ 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

143,000 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

 

6 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
อําเภอหนองสูง (บริเวณ
อัฒจันทร์) 

-เทพื้น คสล. 16 ตร.ม. 
-ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 

-ระบบน้ําประปา 

-สุขภัณฑ์ ชุดล้างมือ 

เป็นต้น 

152,000 -เทพื้น คสล. 20 ตร.ม. 
-ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 

-ระบบน้ําประปา 

-สุขภัณฑ์ ชุดล้างมือ 

เป็นต้น 

ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย 
และไม่เกิดความรําคาญ 

 

7 ขยายไหล่ทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสูง หมู่ 3,4 (รอบ
หนองน้ําหนองสูง) 

ขนาดกว้าง 1 เมตร ความ
ยาว 370 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

210,000 ขนาดกว้าง 1 เมตร ความ
ยาว 370 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาหนอง
แคน หมู่ 2 เส้นสํานักสงฆ์
ภูถ้ําช้าง ถึง ที่ตั้งระบบสูบ
น้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์(solar cell)  

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมดิน
ลูกรังไหล่ทาง  

3,966,100 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมดิน
ลูกรังไหล่ทาง 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตาม
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 
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แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
ลําดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย/ปริมาณงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 
การติดตามและประเมินผล  

หมายเหตุ 
 ผลการดําเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบ
สวนสาธารณะหนองสูง 
หมู่ที่ 3,4,7   
 

ผิวจราจร  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

4,550,000 ผิวจราจร  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

ผู้ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตาม
ยุทธศาสตร์

พัฒนาจังหวัด 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
คันแท หมู่ 4 ต.หนองสูง 
เชื่อมถนน บ้านวังไฮ หมู่ 
2 ต.ภูวง 
(เส้นวัดถ้ําจําปาฯ-วังไฮ)  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ระยะทางยาว 800 เมตร 
หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่
น้อยกว่า 848 ลูกบาศก์
เมตร 

498,000 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ระยะทางยาว 800 เมตร 
หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่
น้อยกว่า 848 ลูกบาศก์
เมตร 

ผู้ใช้ถนนเชื่อมระหว่างตําบล
เกิดความสะดวกสบาย มี
ความปลอดภัย  

อบจ.มุกดาหาร 
ดําเนินการ 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาหนอง
แคน หมู่ 2 ต.หนองสูง 
เชื่อมถนนบ้านภู หมู่ 1 
ต.บ้านเป้า  

กว้าง 5.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,590 ลูกบาศก์เมตร 

488,000 
 

กว้าง 5.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,590 ลูกบาศก์เมตร 

ผู้ใช้ถนนเชื่อมระหว่างตําบล
เกิดความสะดวกสบาย มี
ความปลอดภัย  

อบจ.มุกดาหาร 
ดําเนินการ 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาหนอง
แคน หมู่ 2 ต.หนองสูง 
เชื่อมถนนบ้านโคกกลาง 
หมู่ 2 ต.หนองสูงใต้  

กว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,600 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,376 ลูกบาศก์เมตร 

495,000 
 

กว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,600 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,376 ลูกบาศก์เมตร 

ผู้ใช้ถนนเชื่อมระหว่างตําบล
เกิดความสะดวกสบาย มี
ความปลอดภัย  

อบจ.มุกดาหาร 
ดําเนินการ 
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แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  

หมายเหตุ 
 ผลการดําเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองสูง
ใหม่ หมู่ 6 ต.หนองสูง
เหนือ เส้นสํานักสงฆ์อุดม
โนนน้ําคํา – ถนนหนอง
โอ/หนองฮี ต.คําชะอี 

กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

499,000 กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

ผู้ใช้ถนนเชื่อมระหว่างตําบล
เกิดความสะดวกสบาย มี
ความปลอดภัย  

อบจ.มุกดาหาร 
ดําเนินการ 

รวม  13  โครงการ 11,635,128    
 
หมายเหตุ : ยอดรวมจํานวนโครงการ และงบประมาณ  นําโครงการและงบประมาณ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ อบจ.มุกดาหารดําเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม จํานวน 
500 คน 

37,912 ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม 
จํานวน 300 คน 

เด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมงาน
เกิดความสุข คุณภาพชีวิต
ของเด็ก/เยาวชนดีขึ้น 

 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-อาหารกลางวัน,วัสดุ
สื่อการเรียน,ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
(รายหัว) 

-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นเงิน 357,700บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)เป็นเงิน 
124,100 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ อุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
เป็นเงิน 82,490 บาท 

593,200 -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
 

-เด็กวัยก่อนเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
มีพัฒนาการ พร้อมเข้าสู่วัย
เรียน 
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

 

3 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น(กีฬา
หนองสูงมวลชน
สัมพันธ์) 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 
60 คน จากกีฬา 4 ประเภท 

49,280 ร่วมแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท 
-กิจกรรมขบวนพาเรด 

ผู้เข้าร่วมโครงการหันมาใส่
ใจในการดูแลสุขภาพ โดย
การเล่นกีฬา 

 

รวม  3 โครงการ 680,392    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
แผนงานสาธารณสุข 
ลําดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย/ปริมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
การติดตามและประเมินผล  

หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
1 ตลาดสดสะอาด สุขา

สาธารณะได้มาตรฐาน 
กิจกรรมล้างตลาดสด ทุกๆ
สัปดาห์ ในช่วงการแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) 

3,000 กิจกรรมล้างตลาดสด ทุกๆ
สัปดาห์ ในช่วงการแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) 

ในเขตเทศบาลตําบลหนองสูง
เหนือ ไม่เกิดการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 

 

2 ผู้สูงอายุหัวใจแข็งแรง ผู้สูงอายุและผู้ดูแล เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 50 คน 

10,000 ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม
การรักษาสุขภาพทางจิตใจ 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
จํานวน 70 คน 

ผู้สูงอายุ มีสุขภาพทางจิตใจที่
แข็งแรง มีแรงจูงใจในการดําดง
ชีพ ต่อไป เพิ่มขึ้น  

 

3 สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน(กิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง 
สัปดาห์ ละ 200 คน 

24,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง 
สัปดาห์ ละ 150 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ประสบปัญหาโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า 

4 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กิจกรรมรณรงค์ในงาน
ประเพณีต่างๆ จํานวน 5 ครั้ง 

22,779 กิจกรรมเดินรณรงค์ในงาน
ประเพณีต่างๆ จํานวน 2 ครั้ง 

ปี 2563 ไม่เกิดปัญหาด้าน
สังคม ที่เกิดจากยาเสพติด 

ประสบปัญหาโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า 

รวม 4 โครงการ 59,779    
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและ
ทุพพลภาพ 

กิจกรรมเสริมสร้างกําลังใจผู้
พิการ/ผู้ดูแล จํานวน 30 คน 

9,900 กิจกรรมเสริมสร้างกําลังใจผู้
พิการ/ผู้ดูแล จํานวน 30 
คน 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

รวม  1  โครงการ 9,900 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป และแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมอบรมรับความรู้
จํานวน 65 คน 

10,000 -ผู้ผ่านการอบรมเพิ่มความรู้ มี
ความเข้าใจในบทบาดหน้าที่ของ 
อปท.สามารถนําความรู้ไป
ถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นwได้ ร้อยละ 
90 ของเป้าหมาย 

ประชาชนสามารถนําความรู้ที่
ได้ไปดําเนินชีวิตได้อย่างปรกติ
สุข 

 

2 จัดงานรัฐพิธี เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 
จํานวน 200 คน/ครั้ง 
 

20,760 -กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 

ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสํานึกในมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์และ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประสบปัญหา
โรคระบาด

ไวรัสโคโรน่า 

3 จัดเวทีประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/
ระดับตําบล 

-การประชุมประชาคมระดับ
ตําบลในการให้แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)  
ผู้เข้าร่วม จํานวน 156 คน 
-การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ 

2,800 -การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ จํานวน 2 ครั้ง 
-การประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาฯ 
จํานวน 2 ครั้ง 
-การประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผน จํานวน 2 ครั้ง 

เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
มีความชัดเจน ตอบสนอง
ปัญหาที่มีอยู่ สามารถนําข้อมูล
ไปจัดทํางบประมาณ ได้ 

 

รวม  3 โครงการ 33,560    
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แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 
100 คน 

15,800 ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 
คน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

2 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลสําคัญ
(ปีใหม่,สงกรานต์) 

ตั้งจุดพักปลอดภัยบริการ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และ
ให้มีเจ้าหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือ ประจําจุด 

2,500 ตั้งจุดพักปลอดภัยบริการประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน และให้มีเจ้าหน้าที่ใน
การช่วยเหลือ ประจําจุด ตลอด 7 
วัน ในเทศกาลปีใหม่  

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

3 ฝึกอบรมและให้
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ 

อบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณ
ภัยต่างให้แก่ประชาชน 
จํานวน 100 คน 

17,270 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมให้
ความรู้ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
จํานวน 65 คน 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเกิดภัยต่าง ใน
การดําเนินชีวิต เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

รวม  3    โครงการ 35570 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 อบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ในชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมการประดิษฐ์
สิ่งของใช้สําหรับครัวเรือน  
จํานวน 40 คน 

19,730 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
จํานวน 40 คน 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 

- 

2 อบรมและส่งเสริมการทํา
เกษตรอินทรีย์(สารอินทรีย์) 

ฝึกอบรมการทําสารอินทรีย์
เพื่อใช้ในการเกษตร จํานวน 
40 คน 

17,340 ผู้ผ่านการอบรมและเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 40 คน 

ผ่านการอบรมสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 

 

รวม 2 โครงการ 37,070 - - - 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

- 
 
 

- - - - - ประสบปัญหา
โรคระบาด

ไวรัสโคโรน่า 
รวม 0 โครงการ 0 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

การติดตามและประเมินผล  
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1 จัดงานประเพณีแข่ง
เรือวันออกพรรษา 

-กิจกรรมแข่งเรือ และประกวดกอง
เชียร์เรือ ผู้เข้ร่วมกิจกรรม 1,000 คน 

97,005 -กิจกรรมแข่งเรือ และประกวดกองเชียร์
เรือ -ผู้เข้ร่วมกิจกรรม จํานวน 900 คน 

กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นคงอยู่
ต่อไป 
 

 

2 จัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 

-กิจกรรมการแสดงลานลอยกระทง 69,300 -กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนเพื่อ
สร้างบรรยากาศในสะถานที่ลอยกระทง 
-กิจกรรมประกวดกระทง 
-กิจกรรมรําวงย้อนยุค 
-กิจกรรมไหลเรือไฟและชมพรุไฟ 

กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นคงอยู่
ต่อไป และประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของน้ํา 

 

รวม 2 โครงการ 166,305  -  
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ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ 2563 พบว่า  

  1. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และการนํา
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันของงบประมาณ กับเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งการ
ตั้งโครงการที่มีความจําเป็นและสําคัญ/ไม่ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือให้การดําเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ตั้งไว้ 

 2. การติดตามประเมินผลถือเป็นเร่ืองสําคัญ  ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ 
ดําเนินการเก่ียวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะเห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผลโครงการเพื่อการพัฒนา ประเภท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และด้านจัด
งานจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เช่น  
  -ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) เช่น ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินการ ปัญหาหรือผลกระทบจากการดําเนินการแต่ละโครงการ เป็นต้น 
  -ด้านการจัดการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ประชาชน ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของ
โครงการ) เช่น การวัดผลการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ หรือไม่มีการติดตามความสามารถนําไปปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการ
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ เป็นต้น 
  -ด้านการจัดงานจัดกิจกรรม ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) เช่น ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
  -ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) 
เช่น ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่ประสบภัย ด้านการช่วยเหลือ ด้านการป้องกันภัย  เป็นต้น 

3. หน่วยงาน กอง/งาน  ทุกส่วนควรจะมีตารางการปฏิบัติงานของแต่ละเจ้าหน้าที่(Gantt Chart) เพ่ือเป็น
การกํากับ ควบคุม เร่งรัดการดําเนินโครงการตามห้วงระยะเวลา และหลังการดําเนินงานตามโครงการ ควรมีการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินโครงการน้ัน  ว่าควรจะดําเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดําเนินโครงการครั้ง
ต่อไป   

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 
การดําเนินการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินและบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ประสบปัญหาเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
 

ส่วนที่ 4 
บทสรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

ภาคผนวก 

ภาพผลการดําเนินโครงการท่ีสําคัญในปีงบประมาณ 2563 
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะแหน่ง  หมู่ 3 เส้นรอบหมู่บ้าน  งบประมาณ 150,000 บาท 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 เส้นวัดวารีวรวิหาร-นาหนองซก 
  งบประมาณ 178,000 บาท  
    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 8 เส้นสายหนองโอ  งบประมาณ 155,028 บาท 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 7 เช่ือมถนน คสล.บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 
   งบประมาณ 172,000 บาท 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

 
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 เส้นข้างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 
   งบประมาณ 143,000 บาท 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
6.ปรับปรุงสนามกีฬากลางอําเภอหนองสูง(พ้ืน คสล./ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล/ระบบน้ําประปา/สุขภัณฑ์ห้องน้ําใน
อัฒจันทร์) งบประมาณ 125,000 บาท 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 เส้นสํานักสงฆ์ภูถ้ําช้าง ถึง ท่ีตั้งระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์(solar cell)  งบประมาณ 3,966,100 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบสวนสาธารณะหนองสูง หมู่ท่ี 3,4,7   
     งบประมาณ 4,550,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

 
 
9. ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 3,4 (รอบหนองน้ําหนองสูง) 
    งบประมาณ 300,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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10.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 งบประมาณ 37,912 บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ งบประมาณ 9,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

12.โครงการผู้สูงอายุหัวใจแข็งแรง งบประมาณ  10,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.ส่งเสริมสุขภาพประชาชน (กิจกรรมเดิน ว่ิงเพ่ือสุขภาพ) งบประมาณ 24,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

14.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ส่ิงเสพติดต่างๆ) งบประมาณ  22,779 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณ 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

16.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน(กีฬาหนองสูงเกมส์ ประจําปี 2563) 
    งบประมาณ  49,280 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 15,800 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
 

18.อบรมและส่งเสริมการทําการเกษตรอินทรีย์(สารอินทรีย์) งบประมาณ 17,347 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.อบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 18,679 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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20.จัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ประจําปี 2563  งบประมาณ 97,005 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2563 งบประมาณ  15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


