


 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลผักตบ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
*************************** 

  

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลผักตบ ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙ 
(๒)  (๓) ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒  ทั้งนี้  คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลผักตบดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาลต าบลผักตบ  รวมทั้งคณะกรรมการติดตามได้
ด าเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ทั้งนี้   
นายกเทศบาลต าบลผักตบได้เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลผักตบ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาล
ต าบลผักตบ  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 

 
๒/..ผู้บริหารท้องถิ่น... 



-๒- 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ข้อ ๑๓  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลผักตบ   
ณ  เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)  
                  (นายปวีณ   งอกค า) 

                   นายกเทศบาลต าบลผักตบ 

 
 
 

 



๑ 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จงึปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 

/การติดตาม... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๒ 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด 

/ความสอดคล้อง... 



๓ 

 

 

 

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
/กรรมการ... 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 

 

 

 

กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  เทศบาลต าบลผักตบ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลผักตบ ค าสั่งที่  ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓      

 
 
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 



๕ 

 

 

 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

/5.กรอบ... 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๖ 

 

 

 

 
 
 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผักตบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

 
/๒)  ด้านงาน... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๗ 

 

 

 

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสทิธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
/๕.๒  การวิเคราะห์... 



๘ 

 

 

 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖3 

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 

/๖.  ระเบียบ วิธีการ... 



๙ 

 

 

 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

/(๒)  วิธีการเก็บรวมรวม... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๑๐ 

 

 

 

 
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ   

 
 
 
    

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๑๑ 

 

 

 

 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

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

 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



 
 

 

 
ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

      จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2539 และยกฐานะเป็นเทศบาลผักตบ  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่  31 สิงหาคม  2555   ส านกังานตัง้ยูเ่ลขที ่ 275   หมู่ท่ี  2  บ้านผักตบ 
ต าบลผักตบ  เป็น  1 ใน  12  ต าบลในเขตอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลดอนหายโศก   อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหนองหาน,ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน                      
                                          จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโพนงาม    อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลนาม่วง   อ าเภอประจักษ์   จังหวัดอุดรธานี 

โดยต าบลผักตบ อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอหนองหานระยะทาง  14  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีมา
ทางทิศตะวันออก ระยะทาง 24  กิโลเมตร  จากเส้นทางถนนสายอุดร  -  สกลนคร 4  กิโลเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนที่และแนวเขตเทศบาลต าบลผักตบ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อที ่    เขตปกครองเทศบาลต าบลผักตบ มีพื้นที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
           ประมาณ 37,984 ไร่ หรือประมาณ 61.50  ตารางกิโลเมตร 
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     - ต าบลผักตบสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และท่ีเนินบางพ้ืนที่ สภาพดินเป็นเป็นร่วน
ปนทราย   มีแหล่งน้ าธรรมชาติและห้วย   
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      -  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดู
หนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน  และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
     -  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน  ดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายกรวด        
ลึกลงไปเป็นดินเหนียวปนกรวดและดินเหนียว  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ปริมาณอินทรียวัตถุ
ต่ ามาก  โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในการท านา     

      
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง      

มี  13  หมู่บ้าน     2   เขตการเลือกตั้ง    คือ 

         เขตเลือกตั้งที่ 1    มี   7  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
                                 1. บ้านหนองกอบง หมู่ 4 
                                 2. บ้านนาฮัง หมู่ 5  
                                 3. บ้านปุาก้าว หมู่ 6  
                                 4. บ้านกะพ้ี หมู่ที่ 7   
                                 5. บ้านหนองกุง  หมู่  8  
                                 6. บ้านหนองแห้ว  หมู่ 9  
                                 7. บ้านปุาก้าว หมู่ที่ 12   
               
        เขตเลือกตั้งที่ 2  มี   6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
                                1. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1  
                                2. บ้านผักตบ หมู่ที่ 2  
                                3. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 
                                4. บ้านผักตบ หมู่ที่ 10   
                                5.  บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 
                                6. บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 

          เนื้อที่     เขตปกครองเทศบาลต าบลผักตบ มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
           ประมาณ 37,984 ไร่ หรือประมาณ 61.50  ตารางกิโลเมตร 

          2.2 การเลือกตั้ง 
-  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 1 คน และ

สมาชิกสภาเทศบาล โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ละ 6 คน รวมเป็น 12 คน 
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
        จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอ 

หนองหาน   ของเดือนพฤษภาคม  2562  ต าบลผักตบจ านวนประชากรทั้งสิ้น  8,785  คน  จ าแนกเป็น  
 ชาย  4,402  คน  หญิง  4,383  คน   

 
   หมู่ที่ บ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม(ชาย+หญิง) 

1 บ้านผักตบ 227 424 425 849 

2 บ้านผักตบ 272 573 549 1,122 

3 บ้านหนองบัว 133 246 240 486 
4 บ้านหนองกอบง 133 185 216 401 

5 บ้านนาฮัง 160 356 354 710 

6 บ้านปุาก้าว 308 514 488 1,002 

7 บ้านกะพ้ี 113 196 191 387 
8 บ้านหนองกุง 235 416 465 881 

9 บ้านหนองแห้ว 94 179 168 347 

10 บ้านผักตบ 193 330 323 653 

11 บ้านดอนแคน 142 268 244 512 
12 บ้านปุาก้าว 202 360 401 761 

13 บ้านผักตบ 169 355 319 674 

 รวม 2,381 4,402 4,383 8,785 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอหนองหาน ณ เดือน 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลผักตบ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านผักตบ 432 422 433 422 433 427 430 425 424 425 

2 บ้านผักตบ 565 546 567 547 571 550 573 545 573 549 

3 บ้านหนองบัว 250 244 251 244 247 246 245 242 246 240 

4 บ้านหนองกอบง 186 210 186 211 186 213 185 215 185 216 

5 บ้านนาฮัง 351 346 352 346 354 354 356 358 356 354 

6 บ้านปุาก้าว 519 468 519 469 519 470 514 478 514 488 

7 บ้านกะพ้ี 190 183 191 182 190 188 198 189 196 191 

8 บ้านหนองกุง 422 454 423 459 422 465 416 467 416 465 

9 บ้านหนองแห้ว 184 165 184 166 183 167 179 166 179 168 

10 บ้านผักตบ 322 302 321 303 319 309 323 315 330 323 

11 บ้านดอนแคน 260 234 261 234 269 245 273 244 268 244 

12 บ้านปุาก้าว 348 383 349 385 360 397 361 404 360 401 

13 บ้านผักตบ 355 322 357 323 358 326 354 321 355 319 

รวม 
4,384 4,279 4,394 4,291 4,411 4,357 4,407 4,369 4,402 4,383 

8,663 8,685 8,768 8,776 8,785 
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4.สภาพทางสังคม 
       4.1  การศึกษา 
            1)  มีโรงเรียนประถมศึกษา   7  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 

2.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 
3.  โรงเรียนบ้านนาฮังหนองกอบง 
4.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 
5.  ศูนย์การศึกษาเพ่ือเด็กพิเศษบ้านกะพ้ี 
6.  โรงเรียนบ้านปุาก้าว   

                2)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลผักตบ   (กศน.)   1   แห่ง 
           3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4   แห่ง  ได้แก่ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาก้าว 
 

 4.2 สาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผักตบ           จ านวน  1     แห่ง 
       -   กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลต าบลผักตบ      จ านวน   1    กองทุน 
  -   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) 
          4.3 อาชญากรรม 
                  - 
 

 4.4 ยาเสพติด 
        - เทศบาลต าบลผักตบ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
         เทศบาลต าบลผักตบ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๔)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(๕)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(๖)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 20 - 8 12 - 
2 35 - 12 23 - 
3 17 - 9 8 - 
4 11 1 4 6 - 
5 13 1 6 6 - 
6 23 1 13 9 - 
7       17 1 7 9 - 
8 19 1 6 12 - 
9 16 1 7 8 - 

10 18 - 6 12 - 
11 13 - 7 6 - 
12 21 - 13 8 - 
13 17 1 6 10 - 
รวม 240 7 104 129 - 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 4 - - - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

1 - - - 

          5.2 การไฟฟ้า 
     -  ไฟฟูาสาธารณะ       จ านวน      28    จุด 
     -  ไฟฟูาส่องสว่างถนน  จ านวน      390   จุด    
 

          5.3 การประปา 
     -  ประปาขนาดใหญ ่                      จ านวน     2    แห่ง 
     -  ประปาขนาดเล็ก   จ านวน      18     แห่ง 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
     -  ที่ท าการไปรษณีย์ต าบลผักตบ   1  แห่ง 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
     - ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก  รองลงมาได้แก่ท าการเกษตรอย่างอ่ืน   

นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  พืชผักสวนครัว ได้แก่  ผักต่างๆ เช่น  
ถั่วฝักยาวและหอม   

-  ด้านการเลี้ยงสัตว์ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ดและไก ่
หน่วยธุรกิจ 
     -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    9 แห่ง 
     -  โรงสีข้าว     12 แห่ง 
     -  โรงท าขนมจีน    1 แห่ง 
     -  ร้านซ่อม/เชื่อม    1 แห่ง 
     -  ร้านค้า    53      แห่ง 
     -  ร้านเสริมสวย                            2     แห่ง 
     -  ตู้โทรศัพท์                     -      แห่ง 
     -  ร้านอินเตอร์เน็ต                         1    แห่ง 
     -  ร้านซ่อมเครื่องไฟฟูา                    1     แห่ง 
     -  โรงน้ าดื่ม                                  3       แห่ง 
 
6.1 การเกษตร 

หมู่ที ่ บ้าน 
พ้ืนที่ 

ทั้งหมด
(ไร่) 

พ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร(ไร)่ 
ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ยางพารา พ้ืนที่เกษตร

อื่นๆ 
รวม 

1 ผักตบ 2,863 1,405.25 0 63 10 5 0 10 1,493.25 
2 ผักตบ 2,271 1,479.50 0 0 10 5 0 10 1,504.50 
3 หนองบัว 2,898 1,671.00 0 10 10 5 60 20 1,776.00 
4 หนองกอบง 2,090 911.00 0 0 10 5 0 0 926.00 
5 นาฮัง 2,203 1,041.00 0 0 10 5 0 5 1,061.00 
6 ปุาก้าว 2,740 1,283.75 30 17 10 5 5 50 1,400.75 
7 กะพี ้ 3,313 2,346.25 0 0 10 5 0 20 2,381.25 
8 หนองกุง 2,943 849.25 20 0 10 5 0 5 889.25 
9 หนองแห้ว 2,210 2,112.00 0 30 10 15 0 20 2,187.00 

10 ผักตบ 2,127 673.25 0 0 10 5 0 10 698.25 
11 ดอนแคน 2,672 1,596.25 5 31 50 10 15 5 1,712.25 
12 ปุาก้าว 2,097 1,624.50 0 7 50 5 0 5 1,691.50 
13 ผักตบ 2,742 555.25 0 30 20 10 0 50 665.25 

รวม 37,984 17,548.25 55 188 220 85 80 210 18,386.25 
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        6.2 การประมง 
  ในเขตเทศบาลต าบลผักตบ ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน
ตามฤดูกาลเท่านั้น 
        6.3 การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลผักตบ  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
        6.4 การบริการ 

1. รีสอร์ท    จ านวน 1  แห่ง 
                     2. ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน 8  แห่ง 
  3. ร้านขายส่งไอศกรีม   จ านวน  1  แห่ง 
        6.5  การท่องเที่ยว 
           1.  กลุ่มรองเท้าหนังโอท็อป  

          2.  สักการะพระพุทธพิบูลย์ธนาภิรมย์  วัดสระมณี  บ้านผักตบ 
 3.  สวนแคลตาลูป 

        6.6 อุตสาหกรรม 
1. โรงงานขนมแปูงท าขนมจีน      จ านวน   1 แห่ง  
2. โรงงานยางพารา     จ านวน   1 แห่ง 
3. โรงงานผสมยางมะตอย  จ านวน   1 แห่ง  

        6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      1 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  66 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      2 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลผักตบ  ดังนี้  กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มผลิตถังอาหารหมู 
        6.8 แรงงาน 
                   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.1  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในผักตบ  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  12  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วันศิลาบ้านฝาง ผักตบ 2 
2 วัดปุาเมตตาพุทธคุณ ผักตบ 2 
3 วัดประทุมทองวราราม หนองบัว 3 
4 วัดโพธิ์ศรีส าราญ  หนองกอบง 4 
5 วัดโพธิ์ชัย นาฮัง 5 
6 วัดปุาสุวรรณนาฮัง นาฮัง 5 
7 วัดศิริวรรณ   ปุาก้าว    6 
8 วัดปุาดอนสวรรค์ ปุาก้าว    6 
9 วัดปุาปุญญาราม กะพี ้ 7 

10 วัดสว่างศรีสมพร หนองกุง 8 
11 วัดสว่างวณาราม หนองแห้ว 9 
12 วัดปุาเมตาปัญญาฯ ผักตบ 10 
13 วัดสว่างวราราม ดอนแคน 11 
14 วัดสระมณี ผักตบ 13 

 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญเบิกบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่หลวงพ่อแก้ว  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 -  การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด (บุญเดือนสี่) 
 -.  การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 -  การจัดงานประเพณีบุญกฐิน 

- การจัดงานประเพณีลอยกระทง 
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8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 1.  ภาษาถ่ิน ภาษาอีสาน  
          2.  การจักรสานเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  สานแห 
 
 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 1.  รองเท้าหนัง 
   

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า 

1)  ล าห้วย               7 สาย 
2)  บึง,หนอง,ฝาย,คลอง             32 แห่ง 

9.2  ป่าไม้ 
  1)  สวนปุาชุมชน      -    แห่ง 
  2) พืน้ที่ปุาฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ      -   แห่ง 

9.3  ภูเขา 
 -  ไม่มี 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลผักตบ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่
อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  กไ็ด้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็
เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน ฯลฯ   

10. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
-ไม่มี 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 เทศบาลต าบลผักตบ ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ประจ าปี 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562- 31 กันยายน 2563) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ  ของทุกหน่วยงาน ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารและน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาล ได้ดังนี้ 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

1) การวางแผนงบประมาณ 

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น ในการติดตามและ
ประเมินผล การด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นหลัก
ในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี 2563 และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1แผนงานเคหะชุมชุม 34 21,952,200 154 40,985,473 211 79,831,291 207 56,812,876 115 43,693,080 

2.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 

2.1 แผนงานการเกษตร 8 310,000 
 

8 310,000 
 

8 310,000 
 

10 760,000 
 

10 760,000 
 

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติทีด่ี 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   

12 605,600 12 755,000 12 755,000 16 855,000 16 855,000 

3.2แผนงานสังคมสงเคราะห์   4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 

3.3แผนงานงบกลาง 5 1,505,700 5 1,505,700 5 1,505,700 5 1,505,700 5 1,505,700 

3.4แผนงานรกัษาความสงบภายใน 26 1,885,000 
 

26 1,885,000 
 

26 1,885,000 27 2,885,000 27 2,885,000 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 23 1,345,000 
 

23 1,345,000 
 

62 1,690,000 
 

64 1,685,000 
 

24 1,365,000 
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ยุทธศาสตร ์ ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

19 3,565,600 
 

19 3,565,600 
 

84 9,435,600 
 

85 9,535,600 
 

84 9435,600 
 

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 700,000 
 

11 700,000 
 

14 790,000 
 

14 790,000 
 

14 790,000 
 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน 

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15 580,000 
 580,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000  

15 580,000 
 

15 2,100,000 15 2,100,000 15 2,100,000 

6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลผักตบ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวนท้ังสิ้น 48,000,000 บาท โดยแยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายประเภทต่างๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 แสดงการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณรายจ่าย 

งบกลาง 14,610,600 30.43 
งบบุคลากร 18,161,420 37.83 
งบด าเนินงาน 7,406,822 15.43 

งบลงทุน 4,803,658 10.00 
งบอุดหนุน 3,017,500 6.28 

รวมท้ังสิ้น 48,000,000 100 
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        ตารางท่ี 4 บัญชีโครงการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 
21 
46 

 
3,867,558         
6,317,730  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
2.1  แผนงานการเกษตร 
       จ่ายขาดเงินสะสม  

 
 
1 
2 

 
 
20,000 
110,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       จ่ายขาดเงินสะสม 
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
6 
1 
4 
 

 
 
170,000 
85,000 
130,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและ
การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
    จ่ายขาดเงินสะสม 

 
 
45 
2 

 
 
422,500 
500,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
      จ่ายขาดเงินสะสม 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
4 
4 
7 
 

 
 
4,575,940 
550,000 
380,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

  
 
8 
2 

 
 
335,000 
30,000 

รวมทั้งสิ้น 153 17,493,728 
 
             จากตารางท่ี 4 จะเป็นการแสดงข้อมลูการจดัสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ เพื่อเห็นภาพรวมของการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกันนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลต าบลผักตบ  ได้บรรจโุครงการตามยทุธศาสตร์ ท้ัง 6 
ยุทธศาสตร์ จ านวน 443  โครงการ  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ได้น ามาตั้ง
งบประมาณส าหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนา จ านวน 153 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3๔.53  ของจ านวนโครงการที่ตั้งในแผน
ปี 256๓ 
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         ตารางที่ 5 บัญชีครุภณัฑ์แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 
9 
3 
1 

 
104,300 

11,200 
12,000 

แผนงานบริหารงานคลัง 
-ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
8 
2 

 
41,500 

8,600 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
-ครุภัณฑ์โรงงาน 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
2 
2 
1 
2 

 
11,500 
76,000 
20,000 
25,600 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
1 

 
5,500 

แผนงานสาธารณสุข 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
2 
1 

 
11,000 

4,300 
แผนงานการศึกษา 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
31 
4 

 
302,000 

17,200 
รวมทั้งสิ้น       69 650,700 

 
            ตารางท่ี 5 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงานตามบัญชีครุภณัฑ์พัฒนา
ต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลต าบลผักตบ ได้บรรจโุครงการตามยทุธศาสตร์ ท้ัง 6 
ยุทธศาสตร์ จ านวนท้ังสิ้น 113  โครงการ  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้น ามาตั้ง
งบประมาณส าหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 69 จ านวน   คิดเป็นรอ้ยละ 61.06  ของจ านวนโครงการที่ตั้งในแผนปี 2563 
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                   สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ สถานด าเนนิโครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

ไม่ได้ด าเนินการ/
ยกเลกิโครงการ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
1.1 แผนงานเคหะชุมชุม 
1.1  แผนงานเคหะชุมขน 

21 
46 

3,867,558         
7,312,730 

21 
46 

- - - 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิ
การเกษตร 

      

2.1 แผนงานการเกษตร 1 
2 

20,000 
110,000 

- - 
 

๑ 
2 

20,000 
110,000 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

      

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   

6 
1 

170,000 
85,000 

๕ - ๑ 
1 

40,000 
85,000 

3.๓แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 ๑๖๐,๐๐๐ 4 144,620- - - 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 45 
2 

422,500 
50,000 

๔๒ 
2 

๓๙๘,๒๑๕ ๓ ๑๑๒,๕๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5   
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

      

5.1 แผนงานการศึกษา 4 
4 

4,575,940 
550,000 

4 
 

๓,๙๔๘,๘๑๖ - 
๔ 

- 
550,000 

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๗ 380,000 
 

๗ ๓๑๕,๕๒๕ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6   
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการและประโยชน์ของ
ประชาชน 

      

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 ๒๔๐,๐๐๐ 4 6๒,๙๕๕ 4 1๖๐,๐๐๐ 

6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 30,000   ๒ ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑๕3 17,493,728 135 ๔,๗๒๕,๕๑๑ ๑8 362,500 
คิดเป็นร้อยละ 88.23  11.76  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงกันยายน พ.ศ. 256๓ 

                                                                              เทศบาลต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะชุมชุม 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
ฮัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนาฮัง – บ้านโพนงาม 

276,000.00 0.00 0.00 275,000.00 1,000.00   

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ก้าว หมู่ที่ 6 ข้างวัดศิริวรรณ – ทางเชื่อมต่อบ้าน
ม่วง 

152,200.00 0.00 0.00 152,000.00 200.00   

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านนางวัง  จันขันตี – บ้านนาย
ผดุง  ค าแพงราช 

123,800.00 0.00 0.00 123,000.00 800.00   

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผัก
ตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางไพ  สิงห์สาธร – บ้าน
นายทองลวด  โพนทอง 

121,600.00 0.00 0.00 121,000.00 600.00   

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผัก
ตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายวิเศษ  อินทรวิเศษ – 
บ้านนางพรรธิภา  วัชโรสินธ ์
 

134,400.00 0.00 0.00 132,000.00 2,400.00   

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองกอบง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางพันธ์ โยธคง-
บ้านนางประนอม พันเสนา 

126,000.00 0.00 0.00 124,890.49 1,109.51   
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๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองกอบง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวิรัช ปะวันไว – 
ประตเูข้าวัด 

38,000.00 0.00 0.00 36,000.00 2,000.00   

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 8 จากสามแยกประปา – นานาย
ประสพ  บุษราคัม (ต่อจากเดิม) 

276,000.00 0.00 0.00 275,000.00 1,000.00   

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนายค าสิงห์  โสมาบตุร 
ถึงนานายค าสิงห ์ โสมาบุตร 

275,800.00 0.00 4,500.00 271,000.00 300.00   

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแห้ว หมู่ที่ 9 เส้นจากสี่แยกบ้านนางบัว  สี
ดารักษ์ ถึงที่นายสมพร ชัยฤาชา 

276,000.00 0.00 1,000.00 275,000.00 0.00   

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากบ้าน
นายส าราญ  ภักดีดอน  
- บ้านนายบุญม ี สนิทชน  หมู่ที่ 2 

95,000.00 0.00 0.00 92,000.00 3,000.00   

๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายบัวคูณ  ชาอา
มาตย์ – บ้านนายศักดา  บุญเกดิ 

256,000.00 0.00 12,000.00 244,000.00 0.00   

๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางมยุรี ใจแก้ว-
บ้านนางขาน  ชาอามาตย ์

160,000.00 0.00 58,600.00 0.00 1,400.00   

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อระหว่างศาลา
กลางบ้าน 

96,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00   

๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายพนม  หาญนาดง 
– บ้านนายฉลาด  วงค์ค าพระ 

110,200.00 0.00 0.00 106,000.00 4,200.00   
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๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสมบัต ิ ศรีไชโย
รักษ์ – บ้านนายบุญหลัก  ชาอามาตย ์

54,558.00 0.00 0.00 54,000.00 558.00   

๑๗ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหลังใหม่ หมู่ท่ี 
11 

356,000.00 0.00 0.00 356,000.00 0.00   

๑๘ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและโรงอาหาร
เทศบาลต าบลผักตบ 

276,000.00 0.00 0.00 0.00 600.00   

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บา้นกะพี้ หมู่ที่ 7 276,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00   
๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกอบง หมู่ที่ 

4 จากหอประปาเก่า – บ้านนาฮังน้อย 
112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00   

๒๑ โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 276,000.00 0.00 8,000.00 268,000.00 0.00   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,867,558.00 0.00 192,100.00 3,016,890.49 19,167.51   

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
2.1  แผนงานการเกษตร  
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการด าเนินงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ผักตบและกิจกรรมอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ๐.๐๐ 20,000 ๐.๐๐ ๐.๐๐   

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000       
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00   

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผูด้้อยโอกาส 

20,000.00 0.00 0.00 13,940.00 6,060.00   

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

30,000.00 30,000.00 17,060.00 42,940.00 0.00   

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

40,000.00 0.00 10,000.00 0.00 30,000.00   

๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิสตรี
และครอบครัว 

30,000.00 0.00 20,260.00 9,740.00 0.00   

๖ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร 

30,000.00 0.00 0.00 22,795.00 7,205.00   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000.00 30,000.00 67,320.00 89,415.00 43,265.00   
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๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ โครงการ “รักน้ า รักป่า รักแผ่นดนิ” 20,000.00 30,000.00 0.00 48,140.00 1,860.00 
  

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล ส าคัญ 

50,000.00 30,000.00 41,640.00 36,480.00 1,880.00 
  

๓ อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ 

50,000.๐๐ 0.00 0.00 50,000 0.00   

๔ อุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
ประชารัฐร่วมใจถนนปลอดภัยทุก
เส้นทางโดยศูนย์ปฏิบตัิการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอหนองหาน  

10,000.๐๐ 
 

0.00 0.00 10,000.๐๐ 
 

0.00   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.00 60,000.00 41640 144,620.00 3,740.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ โครงการตลาดน่าซื้อ 10,000.00 0.00 0.00 7,950.00 2,050.00 
  

๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิ 
สุนัขบ้า 

20,000.00 0.00 0.00 5,515.00 14,485.00 
  

๓ โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะ ตาม
หลัก 3 Rs 

20,000.00 0.00 0.00 12,250.00 7,750.00 
  

๔ เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก 
(เงินอุดหนุน)ส าหรับสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน) 

97,500.00 0.00 97,500.00 0.00 0.00   

๕ เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัคราชกมุาร ี
กรมพระศรีสวางศวัฒนวรขัติยราชนารี 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00   

๖ เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ตามโครงการ
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  
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๗ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านผักตบ หมู่ 1 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๘ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้านผัก
ตบ หมู่ 1 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๙ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู่ 1 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๑๐ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านผักตบ หมู่ 2 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๑๑ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้านผัก
ตบ หมู่ 2 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๑๒ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู่ 2 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๑๓ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านหนองบัว หมู่ 3 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๑๔ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
หนองบัว หมู่ 3 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   
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๑๕ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองบัว หมู่ 3 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๑๖ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านหนองกอบง หมู่ 4 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๑๗ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
หนองกอบง หมู่ 4 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๑๘ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกอบง หมู่ 4 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๑๙ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านนาฮัง หมู่ 5 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๒๐ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้านนา
ฮัง หมู่ 5 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๒๑ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
นาฮัง หมู่ 5 
 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   
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๒๒ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 6 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๒๓ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้านป่า
ก้าว หมู่ 6 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๒๔ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 6 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๒๔ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านกระพี้ หมู่ 7 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๒๖ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
กระพี้ หมู่ 7 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๒๗ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
กระพี้ หมู่ 7 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๒๘ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านหนองกุง หมู่ 8 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๒๙ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

38 



 

 

๓๐ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๓๑ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านหนองแห้ว หมู่ 9 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๓๒ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 9 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๓๓ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 9 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๓๔ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านหนองแห้ว หมู่ 10 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๓๕ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 10 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๓๖ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 10 
 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   
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๓๗ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านหนองแห้ว หมู่ 11 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๓๘ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 11 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๓๙ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 11 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๔๐ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 12 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๔๑ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้านป่า
ก้าว หมู่ 12 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   

๔๒ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 12 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

๔๓ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชพระสงค์ 
ของบ้านผักตบ หมู่ 13 

8,250 0.00 0.00 0.00 8,250   

๔๔ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของบ้านผัก
ตบ หมู่ 13 

6,060 0.00 0.00 0.00 6,060   
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๔๕ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู่ 13 

5,690 0.00 0.00 0.00 5,690   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 422,500.00 0.00 97,500.00 285,715.00 39,285.00   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ ค่าจัดกิจกรรม/โครงการของเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 0.00 25,000.00 14,496.00 10,504.00   

๒ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,585,940.00 0.00 200,000.00 1,209,460.00 176,480.00   

๓ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว 

๕๐๐,๐๐๐ 0.00 0.00 0.00    

๔ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

2,440,000.00 0.00 0.00 2,224,860.00 215,140.00   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,575,940.00 0 225,000.00 3,448,816.00 402,124.00   
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5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ โครงการประกวดขับร้องสรภัญะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00   
๒ โครงการประเพณีลอยกระทง 100,000.00 0.00 0.00 95,320.00 4,680.00   
๓ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00   

๔ โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลผักตบ 

20,000.00 0.00 0.00 17,200.00 2,800.00   

๕ อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการ
จัดท าขบวนแห่งานประเพณีประจ าปีทุ่ง
ศรีเมือง  ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอ
หนองหาน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00   

๖ อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการ
จัดท าขบวนแห่ในงานมรดกโลกบา้น
เชียง   
ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอหนอง
หาน 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00   

๗ โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ต าบลผัก
ตบ 

100,000.00 20,000.00 0.00 119,005.00 995.00   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000.00 20000 0 351525 48,475.00   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลผักตบ 

20,000.00 10,000.00 5,000.00 23,920.00 1,080.00   

๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00   
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

เทศบาลต าบลผักตบ 
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00   

๔ โครงการวันเทศบาล 20,000.00 0.00 10,000.00 9,035.00 965.00   
๕ โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00   

๖ โครงการสร้างความสามคัคีปรองดอง
สมานฉันท์ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00   

๗ อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอ
หนองหาน 

            ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๐ 0.00 ๑๐,๐๐๐ 0.00   

๘ อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 0.00 ๒๐,๐๐๐ 0.00   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000.00 15,000.00 175,000.00 62,955.00 2,045.00   
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แผนงานบริหารงานคลัง 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ ก าลัง

ด าเนินการ/
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือ่นที่ 
ประจ าปี 2563 

10,000.00 4,000.00 14,000.00 0.00 0.00   

๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ 4,000.00 14,000.00 0.00 0.00   
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