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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ท้องถิ่น มี
หน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุก
ปี
เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.25612564)ของ เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 รอบเดือน ตุลาคม (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕ 61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖ 1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ หวังว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
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ส่วนที่ 1
การบทนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอานาจหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.
2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
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ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)
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ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑ 9 ตุลาคม ๒๕ 61 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
การ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
ประจาปี
งบประมาณ หรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน
การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกาลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ การกาจัดและบาบัดมลพิษ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง)
(๕) ความมีประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ความมีประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒
ประการ ดังนี้
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 5 ประการ ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) กระบวนการ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหก
เดือนได้
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประ
เมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดาเนิ นงานประจาปี เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒน าสามปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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ส่วนที่ ๒

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
“เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่
มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ”
พันธกิจ
จัดให้มีน้าอุปโภค บริโภค
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. การคมนาคมได้รับการดูแลทานุบารุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
3. ประชาชนมีน้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
4. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
5.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคง การประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้
6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิดดีทาดี และใช้เป็นหลัก
แนวทางดาเนินชีวิตที่ดี
7. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งดารเรียนรู้ เรียนรู้วิทยาการใหม่
สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนสถานให้เป็นจุดเด่น จุดขายสามารถสร้างรายรายสู่ชุมชน
9. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่
10. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. เพิ่มศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
12. การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกตั้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ และ
สามารถตรวจสอบได้
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพานทางระบายน้า
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้าคลองส่งน้า ระบบสูบน้าเพื่อการเกษตร 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. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลชุมชน
6. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 รอบเดือน ตุลาคม (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕ 61 ถึง กันยายน พ .ศ. ๒๕๖ 1)
ดาเนินการ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ จึงได้
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1
รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน ๒๕๖1) ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบัน ข้อ 28 กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง
จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้)
(1)กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2)ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือได้รับ การแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีตาบลหนองสูงเหนือ ตามประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
๑.นายพูลสวัสดิ์ อาจวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒.นาย
สุริยันต์ วังคะฮาต ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.นายชานาญ อาจวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ กรรมการ
4.น.ส.ภาวิณี บุรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ กรรมการ
5.นายรังษี แสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ กรรมการ
6.นายพะยับ ชินะแสง
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
7.นางรัตนาพร ไวสู้ศึก
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
8.ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง/ผู้แทน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กรรมการ
9.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหนองแคน/ผู้แทน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่
กรรมการ
10.ผู้อานวยการกองช่างเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ กรรมการ
๑
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ กรรม
การ
โดยมีนาย
สุริยันต์ วังคะฮาต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และนายทฤษฎี กลางประพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
1. ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

การกากับการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นการประเมิน
มี
การดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น

10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ไม่มี
การดาเนินงาน

หน้า 12

การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานการพัฒนา
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้าน บริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
ด้านการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พานิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.01)
1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.03)
1.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้(ผ.03)
1.4 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.05)
1.5 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้(ผ.05)
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.08)
1.7 แผนงานการเกษตร(ผ.08)
1.1 แผนงานการศึกษา(ผ.01)
1.2 แผนงานสาธารณสุข(ผ.01)
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ผ.01)
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.01)
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ.02)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01)
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน(ผ.01)
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.01)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561)
จานวนโครงการ จานวนงบประมาณ
17
5,029,000
6
11,500,000
9
17,600,000
5
14,911,000
0
1
100,000
1
100,000
3
80,000
37
440,200
3
210,000
1
20,000
1
20,000
5
615,000
8
190,000
4
460,000

1.1 แผนงานการเกษตร(ผ.01)

10

275,000

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01)
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ผ.01)

3
4
6
124

120,000
800,000
100,000
52,570,200

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ผ.02)

รวมทั้งสิ้น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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หมายเหตุ : -คาย่อ (ผ.01) หมายถึง โครงการพัฒนาที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือดาเนินการเอง
-คาย่อ (ผ.02) หมายถึง โครงการพัฒนาที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อุดหนุนเงินงบประมาณให้หน่วยงานอื่น องค์กรประชาชน(คณะกรรมการหมู่บ้าน)
ดาเนินการ
-คาย่อ (ผ.03) หมายถึง โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
-คาย่อ (ผ.05) หมายถึง โครงการประสานแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หน่วยงานราชการอื่น
-คาย่อ (ผ.08) หมายถึง บัญชีครุภัณฑ์(ครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนา และของสานักงานเทศบาลฯ)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี(เฉพาะปี 2560) กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (ปี 2560)
จานวนโครงการ
จานวนงบประมาณ
62
14,500,000
53
3,109,460
45
11,499,000

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้าน บริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
ด้านการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

27
14
12
213

6,319,520
1,335,000
1,115,000
37,877,980

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ปี 2561)
จานวนโครงการ จานวนงบประมาณ
39
49,240,000
45
770,200
17
1,265,000
10
3
10
124

275,000
120,000
900,000
52,570,200
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบโครงการและงบประมาณประจาปี พ.ศ.2561 กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงานการพัฒนา

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.01)
แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.03)
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้(ผ.03)
แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.05)
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้(ผ.05)
แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.08)
แผนงานการเกษตร(ผ.08)
รวม
แผนงานสาธารณสุข(ผ.01)
แผนงานการศึกษา(ผ.01)
แผนงานสังคมสงเคราะห์(ผ.01)
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.01)
แผนงานสาธารณสุข(ผ.02)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ.02)
รวม
ด้าน บริหารจัดการองค์กร ชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01)
และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน(ผ.01)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.01)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.02)
รวม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

1
6

5.88
100

320,000
2,669,000

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
6.36
23.20

8

88.88

3,561,000

20.23

2

40.00

6,096,700

40.88

-

-

-

-

17
30
2
2
1
1
1
37
5
3
4
12

43.58
81.08
33.33
66.66
100
100
100
77.77
100.00
75.00
50.00
70.58

12,646,700
120,200
55,000
30,000
20,000
260,000
20,000
505,200
535,000
305,000
80,000
920,000

25.68
27.30
62.50
14.28
100
100
100
65.59
86.99
66.30
42.10
72.72

จานวนโครงการ
ร้อยละของ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ
ร้อยละของ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

แผนงานการพัฒนา

ด้านการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร
พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร(ผ.01)

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01)

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ(ผ.01)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ(ผ.02)

รวม
รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

4

40.00

60,500

22.00

4
1
1

40.00
33.33
33.33

60,500
15,000
15,000

22.00
12.50
12.50

4

100.00

720,000

90.00

4

66.66

70,000

70.00

8

80

790,000

87.77

79

63.70

14,937,400

28.41

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ผ.03) งบประมาณ 6,230,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ (ผ.05) งบประมาณ 6,096,700 บาท
จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
: จานวนโครงการทั้งสิ้น รวมโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น กลุ่มองค์กรเอกชน (ผ.02) จานวน 6 โครงการ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงกาหนดช่วงดาเนินการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 4
320,000
2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองสูงหมู่ 4 ต.หนองสูง
2,788,100
เหนือ (เส้นข้างสานักงานเทศบาลหลังใหม่)
3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นที่ทาการไปรษณีย์ ถึง
3,353,600
ถนนหน้าวัดไตรภูม(ิ บ้านหนองสูง หมู่ 4,3,7)
รวม 3 โครงการ
6,416,700
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาในเขตเทศบาลหนองสูงเหนือ
2 โครงการให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ
3 โครงการสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุ
4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านยาเสพติด
5 โครงการอบรมให้ความรู้ท้องไม่พร้อมในโรงเรียน
6 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์ในโรงเรียน
7 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลฯ
8 โครงการมาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยอาหารปลอดภัย
9 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล
10 โครงการรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

งบประมาณ
(บาท)
5,000
2,000
2,000
1,300
5,600
5,600
2,000
5,000
5,600
5,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
มกราคม-กันยายน 2561
มกราคม-กันยายน 2561
มกราคม-กันยายน 2561
-

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
เมษายน – กันยายน 2561
เมษายน – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
เมษายน – มิถุนายน 2561
เมษายน – มิถุนายน 2561
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 2 - 4
ไตรมาสที่ 2 - 4
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ))
ไตรมาสที่ 2 - 4
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
-

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 1
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 โครงการมาตรฐานตลาดสดเทศบาล
12 โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
13 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน/กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
14 โครงการอบรมการสาธิตทาน้าหมักชีวภาพในครัวเรือน
15 โครงการอบรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
16 โครงการอบรมการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนในครัวเรือน
17 โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียน
18 โครงการอบรมทาน้าหมักชีวภาพในตลาดสดเพื่อลดการใช้สารเคมี
19 โครงการโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน
20 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
21 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในตลาดสดเทศบาลฯ
22 โครงการทาน้าหมักชีวภาพในครัวเรือน
23 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน
24 โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
25 โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าให้แก่เด็กใน
โรงเรียน
26 โครงการอบรมการบาบัดน้าเสียในชุมชน
27 โครงการทาถังดักไขมันผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ
28 โครงการรณรงค์ขุดลอกรางระบายน้าของตลาดสดเทศบาลฯ
29 โครงการรณรงค์ขุดลอกรางระบายน้าของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
30 อบรมสาธิตการทาถังดักไขมันอย่างง่าย
รวม 30 โครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

งบประมาณ
(บาท)
5,000
10,000
1,500
2,000
2,500
5,500
2,000
2,000
1,000
5,000
1,000
12,000
3,000
2,000
2,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
ธันวาคม 2560
มกราคม – เมษายน 2561
มีนาคม – เมษายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
เมษายน – พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
มิถุนายน – กันยายน 2561
เมษายน – พฤษภาคม 2561
มีนาคม – กันยายน 2561
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
เมษายน – พฤษภาคม 2561
มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3

2,600
10,000
5,000
5,000
2,000
120,200

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
มิถุนายน – กันยายน 2561
มิถุนายน – กันยายน 2561
มิถุนายน – กันยายน 2561
-

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
ไตรมาสที่ 3-4
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
รวม 1 โครงการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการการช่วยเหลือสงเคราะห์ บุคคลครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ
รวม 2 โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
รวม 1 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

งบประมาณ
(บาท)
50,000
50,000
งบประมาณ
(บาท)
10,000
20,000
30,000
งบประมาณ
(บาท)
20,000
20,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
มกราคม 2561
-

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1 - 2
-

ช่วงดาเนินการ
หมายเหตุ
(เดือน/ปี)
ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 ไตรมาสที่ 1 - 4
กรกฎาคม – ตุลาคม 2561
ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
กรกฎาคม – ตุลาคม 2561
-

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 4
-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
2 โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน สร้างสัมพันธ์
เพิ่มพลังงานสาเร็จ
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
4 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
5 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
รวม 5 โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ระดับตาบล
2 สนับสนุนการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ./กชช.2ค)
3 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
รวม 3 โครงการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 โครงการกิจกรรมวัน อปพร.
รวม 4 โครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

งบประมาณ
(บาท)
300,000
50,000

ช่วงดาเนินการ
หมายเหตุ
(เดือน/ปี)
มีนาคม – กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 3 - 4
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ไตรมาสที่ 3

30,000
150,000
5,000
535,000

มีนาคม – กันยายน 2561
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561
มกราคม – เมษายน 2561
-

งบประมาณ
(บาท)
35,000
20,000
250,000
305,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
มีนาคม – กันยายน 2561
ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561
-

งบประมาณ
(บาท)
25,000
10,000
25,000
20,000
80,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
มกราคม 2561
เมษายน – มิถุนายน 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
-

ไตรมาสที่ 3 - 4
ไตรมาสที่ 2 -4
ไตรมาสที่ 2
หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 3 - 4
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2-3
หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 โครงการอบรมและส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา(ตาบลหนองสูง)
15,000
2 โครงการอบรมและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์(ตาบลหนองสูง เหนือ)
17,000
3 โครงการแปลงสาธิตการเกษตร
8,500
4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
20,000
รวม 4 โครงการ
60,500

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
เมษายน – มิถุนายน 2561
มกราคม – มีนาคม 2561
พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
กรกฎาคม 2561
-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 โครงการกาจัดวัชพืชน้า ในแหล่งน้า
15,000
รวม 1 โครงการ
15,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
กรกฎาคม –สิงหาคม 2561
-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 จัดแข่งขันเรือประเพณีออกพรรษา ประจาปี
200,000
2 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
120,000
3 จัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทหนองสูงไหว้พระไกรสรราช
300,000
4 กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
100,000
รวม 4 โครงการ
720,000

ช่วงดาเนินการ
(เดือน/ปี)
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 4
-

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 3 -4
-

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปจานวนโครงการพัฒนาแยกช่วงที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือดาเนินการเอง(ผ.01)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการทั้งหมด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3
34
12
4
1
4
58

รวม

จานวนโครงการ

จานวนโครงการในช่วงเดือน
เมษายน 2561
ตุลาคม 2561
0
3
6
28
5
7
2
2
0
1
3
1
16
42

28

30
25
20

จานวนโครงการในช่วงเดือน เมษายน 2561

15
10
5
0

6
3
0

5

จานวนโครงการในช่วงเดือน ตุลาคม 2561

7
2 2

0 1

3

1

ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่
1
2
3
4
5
6
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงสถานะ การดาเนินการโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.01)
1.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง หมู่ 4
แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.05)
1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองสูงหมู่ 4
ต.หนองสูงเหนือ (เส้นข้างสานักงานเทศบาลหลังใหม่)
2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นที่ทาการไปรษณีย์ ถึง ถนน
หน้าวัดไตรภูม(ิ บ้านหนองสูง หมู่ 4,3,7)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ยังไม่
ดาเนินการ

0 โครงการ

0 โครงการ

หมายเหตุ

√
√
√
รวม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข(ผ.01)
1.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาในเขตเทศบาลหนองสูงเหนือ
2.โครงการให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ
3.โครงการสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุ
4.โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านยาเสพติด
5.โครงการอบรมให้ความรู้ท้องไม่พร้อมในโรงเรียน
6.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์ในโรงเรียน
7.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลหนองสูงเหนือ
8.โครงการมาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยอาหารปลอดภัย
9.โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล
10.โครงการรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า
11.โครงการมาตรฐานตลาดสดเทศบาล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

3 โครงการ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)
12.โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
13.โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน/กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
14.โครงการอบรมการสาธิตทาน้าหมักชีวภาพในครัวเรือน
15.โครงการอบรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
16.โครงการอบรมการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนในครัวเรือน
17.โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียน
18.โครงการอบรมทาน้าหมักชีวภาพในตลาดสดเพื่อลดการใช้สารเคมี
19.โครงการโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน
20.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
21.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในตลาดสดเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
22.โครงการทาน้าหมักชีวภาพในครัวเรือน
23.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน
24.โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
25.โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าให้แก่เด็กในโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ
26.โครงการอบรมการบาบัดน้าเสียในชุมชน
27.โครงการทาถังดักไขมันผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ
28.โครงการรณรงค์ขุดลอกรางระบายน้าของตลาดสดเทศบาลฯ
29.โครงการรณรงค์ขุดลอกรางระบายน้าของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
30.อบรมสาธิตการทาถังดักไขมันอย่างง่าย
แผนงานการศึกษา(ผ.01)
1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

หมายเหตุ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
หน้า 24

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์(ผ.01)
1.โครงการการช่วยเหลือสงเคราะห์ บุคคลครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.01)
1.โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

หมายเหตุ

√
√
√
รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร และชมชน สังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01)
1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสาเร็จ
3.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
4.โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
5.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ผ.01)
1.โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
2.โครงการสนับสนุนการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ./กชช.2ค)
3.โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
แผนงานรักษาความสงบภายใน(ผ.01)
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2.โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
4.โครงการกิจกรรมวัน อปพร.
รวม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ยังไม่
ดาเนินการ

31 โครงการ

0 โครงการ

3 โครงการ
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8 โครงการ

0 โครงการ

4 โครงการ
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ตารางแสดงสถานะ การดาเนินการโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ดาเนินการแล้ว
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร(ผ.01)
1.โครงการอบรมและส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา(ตาบลหนองสูง)
2.โครงการอบรมและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์(ตาบลหนองสูงเหนือ)
3.โครงการแปลงสาธิตการเกษตร
4.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

3 โครงการ

0 โครงการ

√
1 โครงการ

รวม

√
1 โครงการ

0 โครงการ

0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ผ.01)
1.โครงการจัดแข่งขันเรือประเพณีวันออกพรรษาประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
3.โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติและงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท ไหว้พระไกรสรราช
4.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
5.โครงการทาบุญเดือนสาม(กองข้าว) บ้านโนนน้าคา (ผ.02)
6.โครงการทาบุญเดือนสี่เพ็ง วัดถ้าจาปากันตสีลาวาส บ้านคันแท (ผ.02)
7.โครงการทาบุญผะเหวด บ้านหนองสูง (ผ.02)
8.โครงการทาบุญเบิกแผนก บ้านนาหนองแคน (ผ.02)
รวม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ยังไม่
ดาเนินการ

หมายเหตุ

√
√
√

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป(ผ.01)
1.โครงการกาจัดวัชพืชน้า ในแหล่งน้า

รวมทั้งสิ้น

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

√
√
√
√
√
√
√
7 โครงการ
46 โครงการ

√

0 โครงการ
0 โครงการ

1 โครงการ
9 โครงการ
หน้า 26

ตารางที่ 7 โครงการทีม่ กี ารโอนเพิ่มหรือตั้งเป็นรายการใหม่ และโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการในพื้นที่
สถานะ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนิน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
การแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนงานเคหะและชุมชน
มุกดาหาร ดาเนินการ จากการ
1.เสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทางวัดถ้าจาปากันตสีลาวาส
√
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
บ้านคันแท หมู่ 4 ต.หนองสูง ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 285 เมตร
จังหวัด
งบประมาณ 497,000 บาท
2.เสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ต.
√
หนองสูงเหนือ – บ้านกกไฮ ต.คาชะอี (เส้นบ้านโนนน้าคา) ผิวจราจร กว้าง
6 เมตร ยาว 250 เมตร งบประมาณ 499,000 บาท
3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น หนองโอใหญ่ –โนนน้าคา หมู่ 5 ต.
√
หนองสูงเหนือ ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 325 เมตร งบประมาณ
191,000 บาท
4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ต.หนองสูง
√
เหนือ – บ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ต.คาชะอี
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร งบประมาณ 495,000 บาท
√
5.ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น สนง.ป่าไม้ บ้านหนองสูง หมู่ 4 ต.หนองสูง
เหนือ – ถนนหนองโอ-หนองฮี ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร
งบประมาณ 499,000 บาท
√
6.เสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคันแท หมู่ 4 ต.หนองสูง – บ้านหนองกะ
ปาด หมู่ 6 ต.คาชะอี ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร
งบประมาณ 488,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หน้า 27

ตารางที่ 7 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)
7.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร
7.1 เส้นวัดภูถ้าช้าง – นากกเผิ้ง บ้านนาหนองแคน ผิวจราจร กว้าง 4
เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 60,000 บาท
7.2 เส้นนาดง บ้านนาหนองแคน ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 750
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 57,000 บาท

ดาเนิน
การแล้ว
√

สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

หมายเหตุ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ดาเนินการเอง โดยใช้งบประมาณ
จาก หมวด ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ
ในการแก้ไขปัญหาถนนสู่พื้นที่
การเกษตรชารุด

7.3 เส้นนาหนองคันเท้า บ้านนาหนองแคน ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว
750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 57,000 บาท
7.4 เส้นนาหนองจาน-ห้วยขอนแก่น บ้านนาหนองแคน ผิวจราจร กว้าง
3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 78,000
บาท
7.5 เส้นนาใหม่ บ้านหนองสูงใหม่ ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 750
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 57,000 บาท
7.6 เส้นสายหนองโอ บ้านหนองสูง หมู่ 8 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว
438 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 33,000 บาท
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้(ผ.03)
1.ขุดลอกหนองปู่ตา บ้านโนนน้าคา หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 8,750 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 310,000 บาท
2.ขุดลอกหนองเขียด บ้านโนนน้าคา หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 11,195 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 399,000 บาท
3.ขุดลอกห้วยน้าคา บ้านโนนน้าคา หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ ปริมานงานดิน
ขุดลอก ไม่น้อยกว่า 13,880 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 493,000 บาท
4.ขุดลอกห้วยถ้า บ้านคันแท หมู่ 4 ต.หนองสูง ปริมานงานดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า
13,450 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 480,000 บาท
5.ขุดลอกห้วยซัน บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ต.หนองสูง ปริมานงานดินขุดลอก ไม่น้อย
กว่า 13,960 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ งบประมาณ 497,000 บาท
6.ขุดลอกห้วยซันตอนล่าง-ห้วยบังอี่ บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง ปริมานงานดินขุด
ลอก ไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 492,000 บาท
7.ขุดลอกลาห้วยสายปุ่ง บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง ปริมานงานดินขุดลอก ไม่น้อย
กว่า 11,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 393,000 บาท
8.ขุดลอกห้วยปักสาง บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 13,960 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 497,000 บาท
รวม 2 แผนงาน / 15 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ดาเนิน
การแล้ว

สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

หมายเหตุ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินการ จากการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด

√
√
√
√
√
√
√
√
15

0

0
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา(ผ.01)
1.โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
งบประมาณ 5,000 บาท
รวม 1 แผนงาน / 1 โครงการ

ดาเนิน
การแล้ว

สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

ตั้งเป็นรายการใหม่ตามข้อสั่งการ
ตามหนังสือ จังหวัดมุกดาหาร ที่
มห 0023.3/ว1597 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561

√
1

หมายเหตุ

0

0

หมายเหตุ : ความหมายของคาย่อ แบบ ผ. ต่างๆ
-แบบ ผ.01
คือ โครงการ/กิจกรรม ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโครงการเอง (งบประมาณตนเอง)
-แบบ ผ.02
คือ โครงการ/กิจกรรม ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนงบประมาณให้ หน่วยงานอื่น องค์กรเอกชน
หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ดาเนินการในพืน้ ที่
-แบบ ผ.03
คือ โครงการ/กิจกรรม ที่ บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ดาเนินการโครงการ
ในพืน้ ที่ของ อปท.)
-แบบ ผ.05
คือ โครงการ/กิจกรรม ที่ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด,กลุ่มจังหวัด,กรม,กระทรวง หน่วยงานราชการอื่นๆ
(งบประมาณ ส่วนกลาง,หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ ส่วนท้องถิ่น)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หน้า 30

31
แผนภูมิแท่งแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561)
เทียบกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและดาเนินการสาเร็จ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวนโครงการ

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

โครงการในแผนพัฒนา ปี
2561

โครงที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการที่สาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
1
2
3
4
5
6

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

โครงการในแผนพัฒนา
ปี 2561
39
45
17
10
3
10

โครงที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ โครงการที่สาเร็จ
17
17
36
31
13
8
4
3
1
1
8
7

หมายเหตุ : จานวนโครงการที่สาเร็จ เป็นผลรวมจากทุก แบบ ผ.01,ผ.02,ผ.03 และ ผ.05
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

32
แผนภูมิแท่งแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561)
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และงบประมาณที่ดาเนินการจริง
งบประมาณ
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000

งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 2561

30,000,000
25,000,000

งบประมาณอนุมัติ

20,000,000

งบประมาณดาเนินการจริง

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
1
2
3
4
5
6

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

งบประมาณใน
แผนพัฒนา ปี 2561
49,240,000

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ดาเนินการจริง

12,646,700

12,540,700

770,200

245,200

205,200

1,265,000

920,000

585,000

275,000

60,500

40,500

120,000

15,000

15000

900,000

790,000

420,000

หมายเหตุ : งบประมาณดาเนินการจริง เป็นผลรวมจากทุก แบบ ผ.01,ผ.02,ผ.03 และ ผ.05
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

33

ตารางที่ 8 ผลการดาเนินงาน รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
( การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

1

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองสูง หมู่ 4

ขนาดความยาว
115.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร

205,000

0

กันยายน

รั้ว คสล.ขนาดความยาว
115 เมตร สูง 2.00 เมตร

2

ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์
ติกคอนกรีต บ้าน
หนองสูงหมู่ 4 ต.
หนองสูงเหนือ (เส้น
ข้างสานักงานเทศบาล
หลังใหม่)
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเส้นทางขึ้นวัดถ้า
จาปากันตสีลาวาส
บ้านคันแท หมู่ 4
ตาบลหนองสูง

2,788,100 2,788,100
ผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร ยาว 400
เมตร

0

มิถุนายน

ถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต งบประมาณเงิน
ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร
อุดหนุนเฉพาะกิจ
ยาว 400 เมตร พร้อมตี
กรมส่งเสริมการ
เส้นจราจร และทางระบาย ปกครองท้องถิ่น
น้า จานวน 1 แห่ง

ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 285 เมตร

0

พฤษภาคม

ถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ผิวจารจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 258 เมตร พร้อมตี
เส้นจราจร

3

205,000

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

497,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

497,000

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
มุกดาหาร
ดาเนินการ

หน้า 33

34
แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)
ลาดับ
ที่

4

5

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
( การติดตามและประเมินผล)

ผิวจราจร กว้าง 4
เมตร ยาว 1,300
เมตร

499,000

499,000

0

พฤศจิกายน
2560

ถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 องค์การบริหาร
เมตร ยาว 1,300 เมตร
ส่วนจังหวัด
จานวน 1 เส้น
มุกดาหาร
ดาเนินการ

รวมผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 3.1 เมตร
ยาว 4,288 เมตร

342,000

342,000

0

ตุลาคม

4,331,100

4,331,100

0

-

โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น
สนง.ป่าไม้ บ้านหนองสูง
หมู่ 4 ต.หนองสูงเหนือ –
ถนนหนองโอ-หนองฮี ต.
โนนยาง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สู่
พื้นที่ทางการเกษตรในเขต
เทศบาล
-บ้านนาหนองแคน 4
เส้นทาง
-บ้านหนองสูงใหม่ 1
เส้นทาง
-บ้านหนองสูง หมู่ 8 1
เส้นทาง

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

รวม 5 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

-ถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่
การเกษตร รวมผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 3.1 เมตร ยาว
4,288 เมตร

หมายเหตุ

เทสบาลตาบล
หนองสูงเหนือ
ดาเนินการ โดย
ใช้งบประมาณ
หมวด ค่า
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
ทรัพย์สินอื่นๆ

-

หน้า 34

35
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

310,000

310,000

0

มิถุนายน

ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 11,195
ลูกบาศก์เมตร

399,000

399,000

0

กรกฎาคม

3

ขุดลอกห้วยน้าคา บ้าน ปริมานงานดินขุดลอก
โนนน้าคา ตาบลหนองสูง ไม่นอ้ ยกว่า 13,880
เหนือ
ลูกบาศก์เมตร

393,000

393,000

0

สิงหาคม

-มีพื้นที่รองรับและกักเก็บ องค์การบริหารส่วน
น้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ของ จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่เดิม
ดาเนินการ

4

ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 13,200
ลูกบาศก์เมตร
ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 13,960
ลูกบาศก์เมตร

392,000

392,000

0

กรกฎาคม

-มีพื้นที่ระบายน้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 ของพื้นที่เดิม

497,000

497,000

0

กันยายน

1,991,000
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 6,322,100

1,991,000
6,322,100

0
0

-

1
2

โครงการ/กิจกรรม

ขุดลอกหนองปู่ตา บ้าน
โนนน้าคา ต.หนองสูง
เหนือ
ขุดลอกหนองเขียด บ้าน
โนนน้าคา ตาบลหนองสูง
เหนือ บาท

ขุดลอกห้วยซันตอนล่างห้วยบังอี่ บ้านป่าเม็ก
ตาบลหนองสูง
5 ขุดลอกห้วยปักสาง บ้าน
ป่าเม็ก ตาบลหนองสูง
งบประมาณ 497,000
รวม 5 โครงการ

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 8,750
ลูกบาศก์เมตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ผลการดาเนินงาน
( การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

-มีพื้นที่รองรับและกักเก็บ องค์การบริหารส่วน
น้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของ จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่เดิม
ดาเนินการ
มีพื้นที่รองรับและกักเก็บ องค์การบริหารส่วน
น้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ของ จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่เดิม
ดาเนินการ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินการ
-มีพื้นที่รองรับและกักเก็บ องค์การบริหารส่วน
น้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ของ จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่เดิม
ดาเนินการ
-

-

หน้า 35

36
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1.

2
3
4
5
6

ตรวจสอบ
คุณภาพ
น้าประปาของ
เทศบาลหนองสูง
เหนือ
สร้างรอยยิ้มให้แก่
ผู้สูงอายุ
อบรมให้ความรู้
แก่แก่นักเรียน
เรื่องยาเสพติด
อบรมให้ความรู้
การท้องไม่พร้อม
ในโรงเรียน
อบรมให้ความรู้
แก่แก่นักเรียน
เรื่องโรคเอดส์
รณรงค์การ
ป้องกันการเกิด
โรคเอดส์ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
( การติดตามและประเมินผล)

ระบบประปา
จานวน 1 แห่ง

5,000

5,000

0

มิถุนายน

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้าประปา
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จาวน 1 แห่ง

ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้การดูแลฟัน จานวน
50 คน
นักเรียนผู้ผ่านการอบรมได้รับ
ความรู้ จานวน 80 คน

2,000

2,000

0

พฤษภาคม

1,300

1,300

0

พฤษภาคม

นักเรียนผู้ผ่านการอบรมได้รับ
ความรู้ จานวน 100 คน

5,600

5,600

0

พฤษภาคม

นักเรียนผู้ผ่านการอบรมได้รับ
ความรู้ จานวน 100 คน

5,600

5,600

0

พฤษภาคม

ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ ผ่านการ
เพิ่มความรู้ ในการดูแลฟัน จานวน
50 คน
นักเรียนในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด จานวน
80 คน
ปี 2561 การเกิดปัญหาท้องไม่
พร้อมในสถานศึกษา มีจานวน
เป็น 0
ปี 2561 จานวนผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่
อยู่ในสถานศึกษา เป็น 0

กิจกรรมเดินรณรงค์และการ
สร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนทั่วไป

2,000

2,000

0

เมษายน

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หมายเหตุ

ปี 2561 จานวนผู้ติดเชื้อเอดส์
เพิ่มขึ้น เป็น 0

หน้า 36

37
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

7

8

9
10

11

มาตรฐาน
ร้านอาหาร/แผง
แผงลอยอาหาร
ปลอดภัย
อบรมสุขาภิบาล
อาหารให้
ผู้ประกอบการค้า
ในตลาดสด
เทศบาล
รณรงค์งานบุญ
ประเพณีปลอด
เหล้า
อบรมการสาธิต,
การทาทาน้าหมัก
ชีวภาพใน
ครัวเรือนและใน
ตลาดสดหนองสูง
อบรมการ
ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
( การติดตามและประเมินผล)

กิจกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ในร้านค้า
อาหาร/แผงลอยอาหาร ต่างๆ

5,000

5,000

0

เมษายน

ปี 2561 การร้องเรียนจากผู้บริโภค
เรื่อง อาหารไม่ได้มาตรฐาน เป็น 0

ผู้ประกอบการอาหารในตลาด
สด ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สุขอนามัยด้านอาหาร จานวน
35 คน

5,600

5,600

0

มิถุนายน ปี 2561 การร้องเรียนจากผู้บริโภค
เรื่อง อาหารในตลาดสดไม่ได้
มาตรฐาน เป็น 0

กิจกรรมเดินรณรงค์ในงาน
บุญประเพณีสาคัญต่างๆของ
ชุมชน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องการทานาหมักชีวภาพ
จานวน 70 ครัวเรือน

5,000

5,000

0

พฤษภาคม ในปี 2561 ผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง ไม่
เพิ่มขึ้น

16,000

15,000

1,000

กันยายน ผู้ผ่านการอบรมให้ความรู้สามารถนา
ความรู้ไปใช้เกี่ยวกับการระงับกลิ่น
ในห้องน้าในครัวเรือน ตลาดสด ได้
จานวน 40 ครัวเรือน

2,500

2,500

0

กรกฎาคม ผู้ผ่านการอบรมให้ความรู้สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในครัวเรือนสามารถลด
จานวนขยะในครัวเรือนได้ จานวน
40 คน

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องการทานาหมักชีวภาพ
จานวน 40 คน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หมายเหตุ

หน้า 37

38
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

12
13

14

15
16

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

อบรมการสาธิต
การเลี้ยงไส้เดือน
ในครัวเรือน
ให้ความรู้การคัด
แยกขยะใน
โรงเรียน

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง
การกาจัดขยะเปียกในครัวเรือน
ด้วยไส้เดือน จานวน 65 คน
นักเรียนร่วมโครงการการคัด
แยกขยะ จานวน 100

5,500

5,500

0

1,000

1,000

0

ธนาคารขยะรี
ไซเคิลเทศบาล
ตาบลหนองสูง
เหนือ
รณรงค์คัดแยก
ขยะอันตรายใน
ชุมชน
ลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร

กิจกรรมการคัดแยกขยะใน
สถานที่ ทางาน
-การสร้างความเข้าใจ ตะหนัก
ถึงปัญหาขยะในสถานที่ทางาน
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยก
ขยะ ชูป้ายประชาสัมพันธ์ ใน
ตลาดนัด
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยก
ขยะ ชูป้ายประชาสัมพันธ์ ใน
ตลาดนัด
-แจกแผ่นพับแนวทางการคัด
แยกขยะ และอันตรายจากการ
ใช้โฟมบรรจุอาหาร

5,000

2,000

3,000

3,000

3,000

0

2,000

2,000

0

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
( การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

พฤษภาคม ผู้ผ่านการอบรมสามารถนาไป
ปฏิบัติในครัวเรือนได้ ร้อยละ 50
ของผู้ร่วมโครงการ
มิถุนายน นักเรียนมีความรู้และสามารถ
แยกประเภทของขยะ และปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย
กันยายน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ประจาใน
สถานที่ มีความตะหนักถึงปัญหา
และสถานการณ์ของขยะในเขต
เทศบาล
เมษายน กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยก
ขยะ ชูป้ายประชาสัมพันธ์ ใน
ตลาดนัด จานวน 15 ครั้ง/ปี
กันยายน กิจกรรมเดินรณรงค์การตัดแยก
ขยะ การเกิดโรคภัย จากการใช้
โฟมบรรจุอาหาร จานวน 15
ครั้ง/ปี

หน้า 38

39
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

17

18
19

20

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

รณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
น้าให้แก่เด็กใน
โรงเรียน
อบรมการบาบัด
น้าเสียในชุมชน

นักเรียนร่วมโครงการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า จานวน 100
คน

2,000

2,000

0

กันยายน

นักเรียนมีความเข้าใจ และมี
จิตสานึกในคุณค่าของน้า ร้อยละ
100 ของเป้าหมาย

ผู้นาครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการ จานวน 75 คน

2,600

2,600

0

มิถุนายน

อบรมการสาธิต
การทาถังดัก
ไขมันอย่างง่าย
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในเขต
เทศบาลฯ
รณรงค์ขุดลอก
รางระบายน้าของ
ตลาดสดเทศบาล
ฯและในชุมชน

-การทาถังดักไขมันอย่างง่าย
-การให้ความรู้ขั้นตอนการดัก
ไขมันในสถานประกอบการ
-ผู้ประกอบการในตลาดสด
ร่วมโครงการ จานวน 35 คน

12,000

12,000

0

กันยายน

ผู้นาครัวเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม
นาความรู้ที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 50
ของเป้าหมาย
-ผู้ผ่านการอบรมเพิ่มความรู้ มี
ความเข้าใจและนาไปปฏิบัติจริง
ในสถานประกอกการ
-อัตราการเกิดปัญหาอุดตันของ
ท่อระบายในตลาดสดลดลง

-กิจกรรมการทาความสะอาด
ตลาดสดหนองสูง การบาบัด
น้าเสียในท่อระบายน้า
-กิจกรรมการขุดลอกท่อ
ระบายน้าในชุมชน

10,000

10,000

0

สิงหาคมกันยายน

98,700

97,700

1,000

-

รวม 20 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หมายเหตุ

-การเกิดปัญหาน้าเสียในท่อ
ระบายน้าในตลาดสด ลดลง
-การเกิดปัญหาน้าเสียในท่อ
ระบายน้าในพื้นที่อยู่อาศัย ลดลง
-

-

หน้า 39

40
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/
ปริมาณงาน

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

ไม่มีการยืนยัน/รับรองข้อมูล
การขึ้นทะเบียนครัวเรือนผู้มี
รายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึง ด้อย
โอกาส ทาให้ไม่มีเป้าหมายที่
จัดเจน และไม่สามารถดาเนิน
ตามโครงการได้
-เป็นโครงการที่ซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานหลัก คือหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข ซึ่งได้
ดาเนินการแล้ว จึงระงับ
โครงการ
-การดาเนินการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน ยังไม่ครบ
กระบวนการตามระเบียบข้อ
กฎหมาย
-กลุ่มเป้าหมายของการ
ดาเนินการตามโครงการ คือ
เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มิได้อยู่
ระหว่างศึกษา ไม่อยู่ในพื้นที่
จึงไม่สามารถดาเนินการได้

1.

ช่วยเหลือสงเคราะห์ บุคคล จานวน 5
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
ครัวเรือน
และผู้ไร้ที่พึ่ง

10,000

0

10,000

-

-ไม่มีการดาเนินตาม
โครงการ

2

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จานวน 10 คน
ชีวิตคนพิการและทุพพล
ภาพ

20,000

0

20,000

-

-ไม่มีการดาเนินตาม
โครงการ

3

พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
คณะกรรมการ
และเยาวชนในเขตเทศบาล สภาเด็กและ
เยาวชน และ
สมาชิก จานวน
50 คน

20,000

0

20,000

-

-ไม่มีการดาเนินตาม
โครงการ

30,000
รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ 128,700

0

30,000
31,000

-

-

รวม 3 โครงการ

97,700

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

-

หน้า 40

41
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

300,000

-

300,000

-

ผลการดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

1

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนา

2

จัดฝึกอบรมพัฒนา
-กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ศักยภาพบุคลากรใน
ของบุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงาน สร้างสัมพันธ์ -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน
เพิ่มพลังงานสาเร็จ

50,000

50,000

0

มิถุนายน

-ผู้ผ่านการฝึกอบรม มี
ความรู้เข้าใจและตะหนักถึง
การทางานเป็นทีม การ
ทางานมุ่งผลสาเร็จ ร้อยละ
100 ของเป้าหมาย

3

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน

ผู้ผ่านการอบรมให้ความรู้
จานวน 104 คน

30,000

30,000

0

กันยายน

จานวน 13 หมู่บ้าน

5,000

-

5,000

-

-ผู้ผ่านการอบรมเพิ่มความรู้
มีความเข้าใจและสามารถ
นาความรู้ไปถ่ายทอดแก่
บุคคลอื่นเรื่องกฎหมาย
เบื้องต้น ได้ ร้อยละ 90
ของเป้าหมาย
-ไม่ได้ดาเนินการตาม
โครงการ

385,000

80,000

305,000

-

4

พัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่น
รวม 4 โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
100 คน

งบประมาณ
ตั้งไว้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หมายเหตุ

-ไม่ได้ดาเนินการตาม
โครงการ

-

หน้า 41

42
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1

จัดเวทีประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน/ระดับ
ตาบล

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

-การประชุมประชาคมระดับตาบล
ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-256)
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ผู้เข้าร่วม จานวน 156 คน

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
งบ
ที่ใช้
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

35,000

8,350

26,650

เมษายน

35,000

8,350

26,650

-

ผลการดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

-ผู้เข้าประชุม เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่น
-มีความเข้าร่วมประชุม
ประชาคม จานวน 110
คน
-

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

ส่งเสริมความรู้
ผู้นาหมู่บ้าน จานวน 65 คน
เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยแก่
ประชาชน
รวม 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

10,000

0

10,000

-

-ไม่ได้ดาเนินการตาม
โครงการ

-

10,000
430,000

0
88,350

10,000
341,650

-

-

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

ผลการดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1.

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

อบรมส่งเสริม
ประชาชนทั่วไป จานวน 65
อาชีพสร้างรายได้ คน
ในชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

ผลการดาเนินงาน

20,000

0

20,000

สิงหาคม

20,000

0

20,000

-

-

ผลการดาเนินงาน

(การติดตามและประเมินผล)

-ไม่ได้ดาเนินการตาม
โครงการ

หมายเหตุ

-

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1.

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

กาจัดวัชพืชน้า ใน -กิจกรรมร่วมกันกาจัดวัชพืช
แหล่งน้า
ในแหล่งน้าสาธารณะ จานวน
2 ครั้ง/ปี
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

15,000

15,000

0

สิงหาคมกันยายน

15,000

15,000

0

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ตะหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปริมาณวัชพืชที่ได้รับการ
กาจัด จานวน 10 ตัน
-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1.

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบ
ประมาณ
คงเหลือ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
(เดือน)

100,000

100,000

0

เมษายน

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 100,000

100,000

0

-

เป้าหมาย/ปริมาณงาน

กิจกรรมงานวัน -กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ
สงกรานต์และวัน -กิจกรรมรดน้าพระสงฆ์
ผู้สูงอายุ
-กิจกรรมรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้าน บริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
ด้านการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พานิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินการ ไม่ดาเนินการ
10
0
6,323,100
128,700
20
3
430,000
3
3
20,000
0
1

1
1
35

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

0
0
7

15,000

100,000
6,996,800

ผลการดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

-ผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจ
เกิดความรักผูกพันระหว่างญาติ
พี่ ความเคารพนอบน้อมผู้
อาวุโส
-ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
คงอยู่ตลอดไป
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
งบประมาณ
ที่ใช้
6,323,000

97,700
88,350
0
15,000

100,000
6,604,150

งบประมาณ
คงเหลือ
0
31,000
341,650
20,000

หมายเหตุ

0
0
392,650
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-Plan)
( www.dla.go.th)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิด
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
1
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ จึง
ได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ในระบบ e-plan
และได้นาข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้
โดยนาเป็นสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(www.dla.go.th)

หัวข้อระบบสารสนเทศ
(ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน)

E-Plan
หมายเหตุ : สามารถสืบค้นข้อมูลหรือ ตรวจสอบข้อมูล ได้ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบประจาเทศบาล แยกเป็นส่วนงาน
คือ งานแผนพัฒนาและงบประมาณ งานการเงินการคลัง(การลงนามสัญญา/เบิกจ่าย) และงานแผนที่ของโครงการ
(พิกัดโครงการ) โดยใช้ รหัสองค์กร,ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือน ตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

46
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ (E-Plan)
ยุทธศาสตร์

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561)

อนุมัติงบประมาณ

61

41,692,200

คิดเป็น
%
15 21.74

2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 51
3.การบริหารจัดการองค์กร ชุมชน
18
และสังคมสู่อาเซียน
4.ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร
5
พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5.การบริหารจัดการและอนุรักษ์
2
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
8
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม 145

9,629,200

39 56.52

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คิดเป็น จานวน คิดเป็น
คิดเป็น
งบประมาณ
โครงการ
%
%
%
12,961,700 90.73 14 21.54 10,796,000 90.91

งบประมาณ

669,600

4.69

38 58.46

529,600

4.46

คิดเป็น
คิดเป็น
งบประมาณ
%
%
14 21.54 10,796,000 90.91

จานวน
โครงการ

38 58.46

529,600

4.46

918,000

5

7.25

120,000

0.84

5

7.69

120,000

1.01

5

7.69

120,000

1.01

260,000

1

1.45

100,000

0.70

1

1.54

100,000

0.84

1

1.54

100,000

0.84

70,000

2

2.90

15,000

0.24

1

1.54

15,000

0.08

1

1.54

15,000

0.08

7 10.14

400,000

2.80

6

9.23 320,000.00

2.69

6

9.23

320,000

2.69

65

11,880,600

500,000
53,069,400

69

14,286,300

65

11,880,600

หมายเหตุ : ผลรวมงบประมาณ จะไม่ตรงตามการจัดทาบัญชีรายจ่าย ตามวิธีงบประมาณของ กองคลัง เนื่องจากรายจ่ายบางโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา มีการโอนเพิ่ม/โอนลด โอนข้ามหมวด ประเภทเงินงบประมาณ หรือตั้งเป็นรายจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือตั้งจ่ายเบิกเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลหนองสูงเหนือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยงานแผนพัฒนา ได้กาหนดให้มีการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ โดยการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ และมิติการ
จัดบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์( Social Media) ผ่านระบบ Line,Messenger ตั้งแต่วันที่
15 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตามประเด็นคาถาม ดังนี้
1.การบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนนและรางระบายน้า
1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
1.3 การให้บริการน้าประปา
2.การสาธารณสุข การบริการสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน
2.1 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
2.2 การสังคมสงเคราะห์ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)
2.3 การส่งเสริมการพัฒนาบริการสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
2.4 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในชุมชน เช่นโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า
2.5 การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 ความเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์
3.2 การให้ความรู้ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน
3.3 การดาเนินงานของ อปพร.
3.4 การระงับภัยต่างๆที่เกิดขึ้น
3.5 กิจกรรมการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยต่างๆ
4.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/หมู่บ้าน
4.1 การให้ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพ
4.2 การส่งเสริม/การบริการตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน
4.3 การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/OTOP
4.4 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
4.5 กิจกรรมการส่งเสริมด้านการเกษตร
5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การบริการจัดเก็บ ขนย้ายขยะ
5.2 กิจกรรมการรณรงค์ การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะการลดการใช้ถุงพลาสติก
การนาขยะกลับมาใช้ใหม่
5.3 ระบบการกาจัดขยะ(การฝังกลบ)
5.4 การส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้าสาธารณะ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

48
5.5 การอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไฟป่า ภัยจากการเผา
ในทีโ่ ล่ง ภัยจากไฟป่า
5.6 การดาเนินการแก้ไขปัญญาหรือการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ตามทีเ่ ทศบาลได้รับการร้องเรียน
6.การอนุรักษ์ประเพณี ศีลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สืบทอด และการปลูกจิตสานึก วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน่
6.2 การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
6.3 การรวบรวมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.4 การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และการเผยแพร่ให้คนรุ่น
ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
โดยมีบล็อกลิ้งค์เชื่อมโยงเว็บไซด์ ที่อยู่อ้างอิง URL คือ https://goo.gl/forms/Y5wxowZADtir4WEk1 แจ้งให้
ประชาชนที่รู้จัก ผ่าน Social Media (Line และ Messenger) ร่วมประเมินความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็น
สรุปผลได้ ดังนี้

ผลความพึงพอใจของประชาชน
ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)
ในแอพพลิเคชั่น Line และMessenger

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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จานวนผู้ตอบ 47 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชาย 46.8% หญิง 53.2%
เพศ
จานวน
ชาย
22
หญิง
25
ช่วงอายุ
ช่วง 1-18 ปี 0% / ช่วง 19-59 ปี 93.36 % / ช่วง 60 ปี ขึ้นไป 6.3 %
1-18 ปี
0
19-59 ปี
44
60 ปี ขึ้นไป
3
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา 0 % / มัธยมศึกษา 12.8 % / อุดมศึกษา 87.2%
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษา
6
อุดมศึกษา
41
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
อื่นๆ เช่น ค้าขาย/รับจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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31
10
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
1.ความพึงพอใจ การบารุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดบริการสาธารณะ
1.ถนนและรางระบายน้า
2.ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
3.การบริการประปาหมู่บ้าน

มากที่สุด
5
3
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
20
14
4
20
15
6
15
14
8

น้อยที่สุด
4
3
5

จานวนผู้ตอบ
20
15
10

1.ถนนและรางระบายน้า
2.ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
3.การบริการประปาหมู่บ้าน

5
0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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2.ความพึงพอใจ การสาธารณสุข การบริการสังคม และคุณภาพชีวิต
การจัดบริการสาธารณะ
1.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
2.การสังคมสงเคราะห์ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพ)
3.การส่งเสริมและพัฒนาบริการสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
4.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า
5.การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย
11
20
12
2
15
17
10
3
11
18
14
3
10
16
16
3
11
18
15
2

น้อยที่สุด
2
2
1
2
1

จานวนผู้ตอบ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ
2.การสังคมสงเคราะห์ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพ)
3.การส่งเสริมและพัฒนาบริการสังคม ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
4.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญใน
ชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า
5.การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับความพึงพอใจ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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3.ความพึงพอใจ การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย
2
21
16
6
1
17
20
6
8
19
13
6
4
21
18
3
7
11
20
6

การจัดบริการสาธารณะ
1.ความเพียงพอของ เครื่องมือ อุปกรณ์
2.การให้ความรู้ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน
3.การดาเนินการ ของ อปพร.
4.การระงับภัยต่างๆที่เกิดขึ้น
5.กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยต่างๆ

น้อยที่สุด
2
3
1
1
3

จานวนผู้ตอบ
25

1.ความเพียงพอของ เครื่องมือ อุปกรณ์

20

2.การให้ความรู้ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแก่
ประชาชน
3.การดาเนินการ ของ อปพร.

15
10
5

4.การระงับภัยต่างๆที่เกิดขึ้น

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5.กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันภัยต่างๆ

ระดับความพึงพอใจ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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4.ความพึงพอใจ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
6
19
15
4
8
14
17
5
3
14
18
8
3
12
19
8
5
19
16
5

การจัดบริการสาธารณะ
1.การให้ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพ
2.การส่งเสริม/บริการตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน
3.การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร / OTOT
4.การส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
5.กิจกรรมการส่งเสริมด้านการเกษตร

น้อยที่สุด
3
3
4
5
2

จานวนผู้ตอบ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1.การให้ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพ
2.การส่งเสริม/บริการตลาดสด ตลาดนัด ถนน
คนเดิน
3.การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร / OTOT
4.การส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5.กิจกรรมการส่งเสริมด้านการเกษตร

ระดับความพึงพอใจ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

หน้า 53

54
5.ความพึงพอใจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การจัดบริการสาธารณะ
1.การบริการจัดเก็บ ขนย้าย ขยะ
2.กิจกรรมการรณรงค์ การลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นาขยะกลับมาใช้
ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่
3.ระบบการกาจัดขยะ (ฝังกลบ)
4.การส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้าสาธารณะ
5.การอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟ
ป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง
6.ดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่
เทศบาล ได้รับการร้องเรียน
20

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย
10
18
12
6

น้อยที่สุด
1

5

14

20

6

2

1
6

16
16

15
17

11
7

4
1

2

18

15

8

4

4

16

16

8

3

จานวนผู้ตอบ

1.การบริการจัดเก็บ ขนย้าย ขยะ

15

2.กิจกรรมการรณรงค์ การลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้
ถุงพลาสติก นาขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่

10

3.ระบบการกาจัดขยะ (ฝังกลบ)

5

4.การส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้าสาธารณะ

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5.การอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง
ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง

ระดับความพึงพอใจ

6.ดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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6.ความพึงพอใจ การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดบริการสาธารณะ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

มากที่สุด

1.การส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สืบทอด และการปลูกจิตสานึก วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
2.การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม
3.การรวบรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่น
ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวนผู้ตอบ

น้อยที่สุด

12

18

11

4

2

16
12

17
20

8
8

4
5

2
2

14

13

11

6

3

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1.การส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สืบทอด
และการปลูกจิตสานึก วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
2.การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม

3.การรวบรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

น้อย

น้อยที่สุด

4.การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเพณี
ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะ ต่อการดาเนินงานมีผู้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็น จานวน 10 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 ข้าราชการทางานดีทุกคน ควรเร่งรัดการดาเนินการขอร้องเรียนให้รวดเร็วเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และขอให้เทศบาล สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข้อที่ 2 ควรให้แม่ค้าตลาดวันศุกร์เข้าขายของในสนามกีฬาไม่ควรขายริมถนนเพราะอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและดูเกะกะไม่เป็นระเบียบ
ข้อที่ 3 ควรจัดที่จอดรถยนต์ในวันตลาดนัดให้ทั่วถึงและสะดวก
ข้อที่ 4 ควรออกมาสารวจต้นไม้ริมถนน-ซอยต่างๆที่อยู่ใกล้สายไฟและส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตัดทุกปีเพื่อให้เป็นระเบียบและปลอดภัยแก่ประชาชน
ข้อที่ 5 ประเพณีต่างๆควรต้องจัดทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีจริงๆ ไม่ใช่จัดตามงบประมาณหรือไม่มีงบก็ไม่จัด สมัยโบราณไม่มีงบหรือมีน้อยยังจัดได้
ข้อที่ 6 การทาถนนหนทางควรให้ทั่วถึงและควรพิจารณาถึงความจาเป็น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ที่สาคัญควรให้เหมาะสมกับงบประมาณ
ข้อที่ 7 อยากให้ขยัน จึงจะมีผลงาน
ข้อที่ 8 จัดระเบียบร้านค้า แผงลอย บริเวณ หน้าตลาดด้วยค่ะ และจัดที่จอดรถให้เหมาะสม
ข้อที่ 9 เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกาหนดทิศทางว่าเทศบาลหนองสูงเหนือ จะเดินไปข้างหน้าในรูปแบบไหน
ข้อที่ 10 ควรหาเจ้าหน้าที่มาอานวยสะดวกดูแลความปลอดภัย เรื่องรถ การจราจร หน้าโรงเรียนในตอนเช้าและหลังเลิกเรียนภายในเขตเทศบาลหนองสูงเหนือ
ทั้งประถม มัธยม และศูนย์เด็ก เพราะยังไม่เคยเห็นเทศบาลหนองสูงเหนือจัดการดูแลหาเจ้าหน้าที่มาดูแลได้เหมือนเทศบาลอื่นๆ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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ส่วนที่ 4
บทสรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจาปี 2561 รอบเดือน
ตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561) พบว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ
1.โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ บุคคลครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง งบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติ จานวน 10,000 บาท เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน(ไม่มีการขึ้นทะเบียน)
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
20,000 บาท เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ เป็นโครงการที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานด้านสาธารณสุข
3.โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 20,000 บาท เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ไม่ครบกระบวนการตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายตามโครงการไม่อยู่ในพื้นที่
4.โครงการฝึกอบรมและสัมมนา งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 300,000 บาท เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการ คือ 5.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5,000
บาท เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ 6.โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
10,000 บาท เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ 7.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 20,000 บาท เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ -

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนา สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสาเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
หมายเหตุ
: ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจากัดที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทา
ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ย ในแต่ละปีแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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ความเห็นและข้อเสนอแนะ
1. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และการนา
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันของงบประมาณ กับเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งการ
ตั้งโครงการที่มีความจาเป็นและสาคัญ/ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดาเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ตั้งไว้
2. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสาคัญ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้
ดาเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลโครงการเพื่อการพัฒนา ประเภท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และด้านจัด
งานจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เช่น
-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของโครงการ) เช่น ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดาเนินการ ปัญหาหรือผลกระทบจากการดาเนินการแต่ละโครงการ เป็นต้น
-ด้านการจัดการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ประชาชน ยังขาดการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์ ของ
โครงการ) เช่น การวัดผลการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ หรือไม่มีการติดตามความสามารถนาไปปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการ
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) เพื่อเป็น
การกากับ ควบคุม เร่งรัดการดาเนินโครงการตามห้วงระยะเวลา และหลังการดาเนินงานตามโครงการ ควรมีการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการดาเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดาเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดาเนินโครงการครั้ง
ต่อไป

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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ภาพผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
1.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง หมู่ 4 ขนาดความยาว 115
เมตร สูง 2.00 เมตร งบประมาณ 205,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นข้างสานักงานเทศบาลหลังใหม่ บ้านหนองสูง หมู่ 4
ปริมาณงาน กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร งบประมาณ 2,788,300 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต เส้นทางขึ้นวัดถ้าจาปากันตสีลาวาส บ้านคันแท
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 285 เมตร งบประมาณ 497,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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4.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่ทางการเกษตรในเขตเทศบาล บ้านนาหนองแคน 4 เส้นทาง
บ้านหนองสูงใหม่ 1 เส้นทาง บ้านหนองสูง หมู่ 8 จานวน 1 เส้นทาง (รวม) ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย
3.1 เมตร ยาว 4,288 เมตร งบประมาณ 342,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)
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5.โครงการขุดลอกหนองปู่ตา บ้านโนนน้าคา ตาบลหนองสูงเหนือ ปริมานงานดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า
8,750 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 310,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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6.โครงการขุดลอกหนองเขียด บ้านโนนน้าคา ตาบลหนองสูงเหนือ ปริมานงานดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า
11,195 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 399,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

65
7.โครงการขุดลอกห้วยน้าคา บ้านโนนน้าคา ตาบลหนองสูงเหนือ ปริมานงานดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า
13,880 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 393,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

66
8.โครงการขุดลอกห้วยซันตอนล่าง-ห้วยบังอี่ บ้านป่าเม็ก ตาบลหนองสูง ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 392,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

67
9.โครงการขุดลอกห้วยปักสาง บ้านป่าเม็ก ตาบลหนองสูง ปริมานงานดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 13,960 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 497,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

68
10.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการท้องไม่พร้อมในโรงเรียน งบประมาณ 5,600 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

69
11.โครงการมาตรฐาน ร้านอาหาร ร้านค้า/แผงลอย อาหารปลอดภัย งบประมาณ 5,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

70
12.โครงการอบรมสาธิตและทาน้าหมักชีวภาพ ในครัวเรือน ในตลาดสด งบประมาณ 16,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

71
13.โครงการอบรมสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน(ย่อยสลายขยะเปียก)ในครัวเรือน งบประมาณ 5,500 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

72
14.โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน งบประมาณ 2,500 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

73
15.โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร งบประมาณ 2,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

74
16.โครงการอบรมสาธิตการทาและวิธีดักไขมันอย่างง่ายของผู้ประกอบการร้านอาหาร
งบประมาณ 10,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

75
17.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสาเร็จ
งบประมาณ 50,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

76
18.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน งบประมาณ 30,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

77
19.โครงการเวทีประชุมประชาคมระดับตาบล ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.25612564) งบประมาณ 35,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

78
20.โครงการกาจัดวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ งบประมาณ 15,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

79
21.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณ 100,000 บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)รอบเดือนตุลาคม(เมษายน 2561-กันยายน 2561)

