
 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
*************************** 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๓  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  ได้รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  ต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยและนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  
ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๕เทศบาลตำบลนิคมคำ
สร้อย  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                                     
   (นายคมณ์เดช    โสมรักข์) 

          นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย 
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คำนำ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ 
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย             จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ตำบลนิคมคำสร้อย  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า  
 

ส่วนที ่ ๑   บทนำ          
๑.   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    ๑ 
๒.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    ๒ 
๓.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     ๒-๔ 
๔.   ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล    ๕-๖ 
๕.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    ๖-๗ 
๖.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา   ๗ 
๗.   คณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา   ๗ 

ส่วนที ่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย     
  ๑.  วิสัยทัศน์        ๘ 

  ๒.  ยุทธศาสตร์        ๘ 
  ๓.  เป้าประสงค์        ๘ 
  ๔.  ค่าเป้าหมาย        ๙ 
  ๕.  นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย    ๙-๑๐ 

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 
  -การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕      ๑๑-๑๒ 
  -สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)     ๑๓-๑๖ 

ส่วนที่ ๔ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย   ๑๗-๑๘ 

ส่วนที่ ๕ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน     ๑๙ 
 

  

 

 



ส่วนที่ ๑   
บทนำ 

 
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด เทศบาลตำบลนิคมคำ
สร้อย ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  สภาพพื้นที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  

 
 
 



-๒- 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมิน 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๘   
 
 
 
 
 
 



-๓- 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒     

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   
 
 

 
 
 



-๔- 
 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าว ันนับแต่ว ันที่ผ ู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว ่าสามสิบว ัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 



-๕- 

๔. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๔.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่า
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-
plan)  

 
 

 



-๖- 
๔.๒  วธิีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  
สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนและรายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท. (e-plan) 

     ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขัน้ตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

 
 

 



-๗- 
๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำ
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
       

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

๑)  นายธงชัย บุตรกาล  ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
๒)  นายสุพจน์ พละพร  ผู้แทนหน่วยงาน       กรรมการ 
๓)  นายองอาจ อุคำ             ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ    
๔)  นายกุศลส่ง กมลรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๕)  นายสะอาด วุฒิเสลา  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๖)  นายปรีชา ปึ้งตะเนน ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๗)  นายสุนทร วังคะฮาต สมาชิกสภาเทสบาล    กรรมการ 
๘)  นายประสิทธิ์  เคนซา     สมาชิกสภาเทสบาล                  กรรมการ 
๙)  นางจันทภา ระดากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

      
      ๗.  คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

๑) นายณรงค์ จันทร์เมฆา หัวหน้าสำนักปลัด    คณะทำงาน 
๒) นางธราญา ไชยศรีษะ      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                     คณะทำงาน 
๓) น.ส.ศาวิณี ผสมวงศ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   คณะทำงาน 
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ส่วนที่ ๒   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

********************* 
  
 
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยได้กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ

คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลนิคมคำสร้อยเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนอง

ตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้       

"พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บูรณาการเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ทุกชีวิตมีคุณภาพ         

มุ่งประสิทธิภาพ ระบบบริหารและการบริการที่ดี พร้อมที่เป็นเมืองสุขภาพ" 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

 
 

๑. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  สะดวกครบวงจร 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ 
  ๓. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
  ๔ .ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างมีคุณภาพ 
  ๕. การเมือง – การบริหารคล่องตัว การบริหารเป็นเลิศ 

๖. เป็นท้องถิ่นท่ีมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เจริญรุ่งเรือง 
๗. ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๘. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีวิต  
 
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 

3.เป้าประสงค์ 



-๙- 
 

 

 

  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข 

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย 
1. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการด้วย “ระบบคุณธรรม” ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเน้นการมีส่วน

ร่วม ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส คุ้มค่าและตรวจสอบได้ 
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภาครัฐเอกชนและ

ประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สร้าง ซ่อม บำรุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน คลองระบาย

น้ำ อาคาร สถานที่ทั้งในและนอกชุมชนให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
4.ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมครัวเรือน เกษตรอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการผลิต 

การตลาด ให้ชุมชนมีรายได้ 
5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสถานที่บริการด้านการขนส่ง จัดให้มีสถานีขนส่งเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยและ

บริการด้านการเงิน จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 
6.ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยเป็นเทศบาลต้นแบบแห่งความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เช่น ตลาดสะอาด ปลอดภัย น่าซื้อ ถนนสะอาด ชุมชนสะอาด สำนักงานสะอาด 
7.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ระดับก่อนประถม ประถม มัธยม เช่น จัดสถานที่สร้างโรงเรียนอนุบาล

เทศบาล ศูนย์เด็ก พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษา โครงการสอนซ่อมเสริม      (ติวเตอร์) 
นักเรียน ม.ปลาย เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างงโอกาสเท่าเทียม 

8.ส่งเสริมสนับสนุนใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การพัฒนา เช่น จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงบริการประชาชน ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนและตลาดเพ่ือความปลอดภัย 

9.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เช่นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสนามกีฬา เป็นสถานที่ฝึกซ้อม แข่งขัน และ ออกกำลังกาย บริการบุคคลทั่วไป 

10.ส่งเสริม  สนับสนุน บำรุงรักษา พุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวช และวัฒนธรรมประเพณี ให้
ยั่งยืนอยู่คู่กับสังคมไทย 

 
 

๔.ค่าเป้าหมาย 



-๑๐- 
 
11.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย

เรื้อรัง ด้วยโครงการ “ปันสุข บรรเทาทุกข์” 
12.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชนให้นำไปประกอบธุรกิจ 

สร้างรายได้ ทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

******************** 
คำชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือน  ธันวาคมของทุกปี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน      
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำมาตรฐานข้อมูล ✓  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

✓  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา ✓  
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 



-๑๒- 
ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕                        

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)                                                                    

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)             

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
โครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
โครงการที่ได้ดำเนินการ 

หมายเหตุ จำนวน

โครง 

การ 

งบประมาณ 

จำนวน

โครง 

การ 

งบประมาณ 

จำนวน

โครง 

การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

65 49,700,000 12 5,185,000 5 1,611,934  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา กีฬา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเพณ ี

42 15,290,000 13 2,245,350 7 1,673,345  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

43 16,275,000 2 310,000 - -  

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคมและคณุภาพ

ชีวิต 

41 9,950,000 10 470,000 1 20,677  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจดัการ 

48 8,045,000 13 560,000 1 70,850  

รวม 239 106,280,000 50 8,770,350 14 3,376,806  

 

 

 

 



-๑๓- 

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - 30 กันยายน  2565) 
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน   239  โครงการ 
-ดำเนินการจริง ตามเทศบัญญัติ  จำนวน  14   โครงการ  
-ไม่ได้ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ  จำนวน  36  โครงการ    

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา(ท่อ PE)      
บ้านชัยมงคล 

480,000 478,000 2,000 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา(ท่อ พีวีซี)    
บ้านคำแสนสุข 

260,000 243,000 17,000 

3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา(ท่อ PE)      
บ้านเกษตรสมบูรณ์ 

320,000 319,000 1,000 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา(ท่อ PE)      
บ้านนางยัง - บ้านนายคำปุน  อินโทน 

80,000 73,934 6,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี)พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
และบ่อพักบ้านอุ่นคำเจริญ (ซอย ธ.ก.ส. เดิม) 

500,000 498,000 2,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองน้ำใส หมู่2       
ต.โชคชัย 

500,000 - 500,000 

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนอาคารศาลาประชาคมศูนย์
การเรียนรู้บ้านม่วงไข่ 

350,000 - 350,000 

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านเรืองเจริญ(รอบหนอง
คำแสด) 

430,000 - 430,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมงานยกคันดิน หมู่6 บ้าน
เดชจำนงค์(ซอยอำไพ 2) 

228,000 - 228,000 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ
(รางวี) วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักบ้านสุขสำราญ(ซอย 
14) 

1,073,000 - 1,073,000 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(รางวี)พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
และบ่อพักบ้านคำสร้อย 

464,000 - 464,000 

12 โครงการก่อสร้างเมรุบ้านโคกกลาง 500,000 - 500,000 
 รวม 5,185,000 1,611,934 3,573,000 



 

-๑๔- 

 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

   

1 โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

30,000 - 30,000 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัด
การศึกษา 

100,000 - 100,000 

3 โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

30,000 - 30,000 

4 
 

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 10,000 - 10,000 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

200,000 โอนลด 190,000 
เบิกจ่าย 1,700 

8,300 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,335,350 1,083,255 252,095 
7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 80,000 77,200 2,800 
8 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาชุมชนในเขต

เทศบาลหรือฝึกอบรมการเล่นกีฬา 
100,000 99,960 40 

9 โครงการวันขึ้นปีใหม่ 10,000 6,960 3,040 
10 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 40,000 - 40,000 
11 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  200,000 โอนเพิ่ม 

300,000 
โอนลด 130,000 
เบิกจ่าย 360,770 

9,230 

12 เงินอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติบ้านอุ่นคำ
เจริญ  

30,000 - 30,000 

13 โครงการงานสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำ
สร้อย 

- โอนเพิ่ม 80,000
เบิกจ่าย 43,500 

36,500 

 รวม 2,165,350 1,673,345 552,005 
 



-๑๕- 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   

1 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 - 260,000 

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากชุมชน  50,000 - 50,000 
 รวม 310,000  310,000 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต 
   

1 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน 100,000 - 100,000 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000 โอนเพิ่ม 

130,000 
โอนลด 180,000 

- 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ 

50,000 - 50,000 

4 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

50,000 โอนลด 40,000 10,000 

5 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน 20,000 - 20,000 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี 40,000 10,950 29,050 
7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานการ

อบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาดู
งานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
อย่างครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ     
อารมณ์และสังคม 

30,000 - 30,000 

8 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 โอนลด 50,000 - 
9 โครงการส่งเสริมการสร้างตลาดนัดชุมชน 30,000 - 30,000 
10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงาน

การส่งเสริมอาชีพ 
50,000 โอนลด 50,000 - 

 รวม 470,000 10,950 269,050 
 
 

 



-๑๖- 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

   

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 20,000 - 20,000 
2 โครงการอบรมสัมมนา 50,000 - 50,000 
3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรืออบรม 30,000 - 30,000 
4 โครงการจัดทำแผนพัฒนา 30,000 - 30,000 
5 โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 20,000 - 20,000 
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000 - 20,000 
7 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี/และรณรงค์การชำระภาษี 30,000 - 30,000 
8 โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำบัญชี

ด้วยระบบบัญชี(e-LAAS) 
30,000 - 30,000 

9 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวน อปพร. 50,000 - 50,000 
10 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือลดอุบัติเหตุใน

เขตเทศบาล 
100,000 70,850 29,150 

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

30,000 - 30,000 

12 โครงการฝึกอบรมกฎหมายจราจรและระเบียบวินัย
จราจร 

20,000 - 20,000 

13 สนับสนุนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวก
ด้านการรักษาความสงบการอำนวยความสะดวกด้าน
จราจร 

50,000 - 50,000 

 รวม 480,000 70,850 409,150 
 รวมทั้งสิ้น 8,610,350 3,367,079 4,803,205 

 
 
 

 

 

 

 



-๑๗- 

ส่วนที่ ๔ 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวดัมุกดาหาร 

********************************** 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  ได้ดำเนินการโครงการตามท่ีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ตำบล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและรายงานได้
ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กำหนดโครงการทุกด้านไว้  จำนวน
ทั้งสิ้น ๒๓๙ โครงการ แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     จำนวน     ๖๕   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  จำนวน  ๔๒  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน     ๔๓ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสงคมและคุณภาพชีวิต    จำนวน     ๔๑    โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  จำนวน     ๔๘    โครงการ 
 

๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาประจำปี 
จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๕  แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  ๕  โครงการ  งบประมาณในการดำเนินการ  
๑,๖๑๑,๙๓๙ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๐๙  ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  จำนวน  ๖  โครงการ  
งบประมาณในการดำเนินการ  ๑,๖๗๓,๓๔๕ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕๑  ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไม่มีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสงคมและคุณภาพชีวิต   จำนวน  ๒  โครงการ  งบประมาณในการ

ดำเนินการ  ๒๐,๖๗๗ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๘๓  ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  จำนวน ๑  โครงการงบประมาณในการดำเนินการ  
๗๐,๘๕๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑  ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



-๑๘- 
    
 ๓. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๕ โครงการ       คิด
เป็นร้อยละ ๙๔.๑๔  แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน  ๖๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๑๐  ของ
จำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  จำนวน  ๓๖  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕.๐๖  ของจำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๔๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๙  
ของจำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสงคมและคุณภาพชีวิต   จำนวน  ๓๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
๑๖.๓๑  ของจำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  จำนวน  ๔๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๖๖ของ
จำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

ส่วนที่  ๕ 
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
 ๑.  เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  ร้อยละ ๗๐ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ค้าขาย พ้ืนที่แหล่งชุมชนที่เป็นบ้านเรือนและสถานประกอบการอ่ืน 
ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  แต่มีท่ีดินในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 
บางส่วน  ทำให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  มีรายได้จากการจัดเก็บ  และรายได้จากการจัดสรรต่าง ๆ จากรัฐบาลใน
ปริมาณที่น้อย  ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งผลให้ศักยภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นด้อยลง  เนื่องจากมี
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการประชาคมมีจำนวนมาก  แต่สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้จริงใน
ปริมาณน้อย  

๒.  งบประมาณในด้านการพัฒนาจะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทำให้โอกาสใน
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ น้อยลง  เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำประชาคม  ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ  เพราะสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก  แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ 

๔.  เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง  ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน 
โครงการ 

๕.  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ   
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

๑. เมื่อมีงบประมาณจัดสรรลงมา  ควรพิจารณาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วน  และปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านการประชาคมมา 

๒. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพ่ือดำเนินโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลนิคมคำ
สร้อย 

๓. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ควรเน้นการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ให้มากกว่านี้  เช่น ด้านการส่งเสริมทางด้าน
อาชีพ  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

๔. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
       

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                         เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 
 


