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  บัดนี้  เทศบาลต าบลพนมไพร  ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ส่วนที่ 1 
 
 

บทน า 
 

  ด้วยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
  

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)   เทศบาลต าบลพนมไพรจึงขอรายงานผล
การด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนม
ไพรทราบโดยทั่วกันต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมไพร  ได้ด าเนินการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหาร
เทศบาลต าบลพนมไพรได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมไพร  เพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายงานแผนและ
งบประมาณท าหน้าที่รวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. สมาชิกสภาท้องถิน่ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคนเป็นกรรมการ 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคนเป็นกรรมการ 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผน
ด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2564   และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลพนมไพรติดตามการ

ใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
พร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) รายงานภายในเดือนมกราคม 2564 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) รายงานภายในเดือนเมษายน 2564 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2564 
และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลต าบล

พนมไพร เสนอผู้บริหารเทศบาล 
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา  ผ่านทาง
คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยเทศบาลต าบลพนมไพรจะ
ด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้ง
ต่อไป เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็น ไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่ง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
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ส่วนที ่3 
ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลพนมไพร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

3.1 การติดตาม 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เทศบาลต าบลพนมไพรได้เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ซึ่งทุก
ส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ไว้จ านวน   76   โครงการ 
และผู้บริหารเทศบาลได้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 

              1. โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   72   โครงการ 
งบประมาณ   11,757,200   บาท  

 

  2. โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน   3   โครงการ งบประมาณ   1,051,000   บาท 
 

  3. โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  12,380,124  บาท 
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่  1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มางบประมาณ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี

2564 

จ านวน
โครงการปี 
2564 ที่
ได้รับ

งบประมาณ 

น าไปบรรจุใน
เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

ร้อยละ
โครงการ
ทั้งหมดใน

แผนฯท่ีได้รับ
งบประมาณ 

งบประมาณและที่มา  
ร้อยละของ
งบประมาณ
ด าเนินงาน 
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รายได้จัดเก็บ
และอุดหนุน

ทั่วไป 

 
เงินสะสม 

 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 
รวม

งบประมาณ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    1.1  ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า และทางระบายน้ า 

 
28 

 
10 

 
7 

 
21.27 

 
3,086,600 

 
1,051,000 

 
- 

 
4,137,600 

 
9.29 

    1.2 พัฒนาระบบจราจร 8 - - 0.00 - - - - 0.00 
    1.3 พัฒนาการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 11 2 2 4.25 300,000 - - 300,000 0.67 

รวม 47 12 9 25.52 3,386,600 1,051,000 - 4,437,600 9.96 
2)  การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  2.1  การก าจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

1,845,500 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1,845,500 

 
 
 
 

4.14 
  2.2 การส่งเสรมิและสร้างจติส านึกและตระหนักในการ
ร่วมกันท านุบ ารงุรักษาสภาพแวดล้อม 

10 1 1 4 10,000 - - 10,000 0.02 

2.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา้ช่วยใน
การรักษาสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม 

5 - - 0.00 - - - - 0.00 

  รวม 25 3 3 12.0 1,855,500 - - 1,855,500 4.16 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1  การส่งเสรมิการศึกษา 

 
17 

 
5 

 
5 

 
5.37 

 
90,000 

 
- 

 
6,034,524 

 
6,124,524 

 
13.76 

3.2 การให้บริการสาธารณสุข 30 5 5 5.37 1,320,000 - - 1,320,000 2.96 
3.3  การส่งเสรมิสวสัดิการสังคม 11 5 5 5.37 1,033,000 - 6,345,600 7,378,600 16.58 
3.4  การส่งเสรมิกีฬาและนันทนาการ 18 3 3 3.22 100,000 - - 100,000 0.22 
3.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

6 2 2 2.15 85,000 - - 85,000 0.19 

3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 11 3 3 3.22 62,500 - - 62,500 0.14 
รวม 93 23 23 24.7 2,690,500 - 12,380,124 15,070,624 33.85 

 

 
 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครง
ใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ปี 2564 

จ านวน
โครงการ ปี 
2564 ที่
ได้รับ

งบประมาณ 

น าไปบรรจุ
ในเทศ
บัญญัติ

งบประมาณ 

ร้อยละ
โครงการ
ทั้งหมดใน

แผนฯท่ีได้รับ
งบประมาณ 

งบประมาณและที่มา  
ร้อยละของ
งบประมาณ
ด าเนินงาน 
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รายได้จัดเก็บ
และอุดหนุน

ทั่วไป 

 
เงินสะสม 

 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 
รวม

งบประมาณ 

    4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    

4.1  การสนับสนุนและส่งเสรมิกลุม่อาชีพ 

 
6 

 
1 

 
1 

 
5.88 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
0.07 

4.2  การส่งเสรมิอาชีพเพิ่มรายไดใ้ห้กับประชาชน 7 - - - - - - - - 
4.3 การส่งเสรมิการเกษตรและปศุสัตว ์ 4 - - - - - - - - 

รวม 17 1 1 5.88 30,000 - - 30,000 0.07 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากร 
   5.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน และการ
ท านุบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 

 
 

22 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

27.27 

 
 

1,719,600 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,719,600 

 
 

3.86 
   5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 1 1 1.51 250,000 - - 250,000 0.56 
   5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได ้ 26 2 2 3.03 40,000 - - 40,000 0.08 
   5.4 แนวทางการส่งเสรมิประชาธิปไตย 11 2 2 3.03 520,000 - - 520,000 1.16 
   5.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการองค์กร 

3 - - 0.00 - - - - 0.00 

รวม 66 23 23 34.84 2,529,600 - - 2,529,600 5.66 
  6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
   6.1 แนวทางการจัดงานวันส าคญัของชาติและศาสนา 

 
7 

 
4 

 
4 

 
19.04 

 
282,000 

 
- 

 
- 

 
282,000 

 
0.63 

   6.2 แนวทางส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์ ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อนัดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

 
14 

 
10 

 
9 

 
47.61 

 
983,000 

 
- 

 
- 

 
983,000 

 
2.20 

รวม 21 14 13 66.65 1,265,000 - - 1,265,000 2.83 
รวมท้ังสิ้น 269 76 72 26.77 11,757,200 1,051,000 12,380,124 25,188,324 56.53 

(หมายเหตุ  ** เทศบาลต าบลพนมไพรสามารถน าแผนไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงปีงบประมาณ 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) จ านวน  269  
โครงการ  น าไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  72  โครงการ  คิดเป็น 26.77 %)   
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ที่น าโครงการในแผนพัฒนาเฉพาะปี 2564  มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 

 

  

 
 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
จ าแนกตามงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลพนมไพร  มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ได้รับงบประมาณ ใน

ปี พ.ศ. 2564   จ านวน   76   โครงการ  จ านวนเงิน   23,104,924   บาท   มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ จ านวน  31  โครงการ    จ านวนเงิน   15,472,133.18  บาท     โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด   41  โครงการ   อยู่
ระหว่างด าเนินการ  1  โครงการ 
 
 
 

ตารางท่ี  2   แสดงความกา้วหน้าของการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่

ได้
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ด าเนินการแลว้

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 

12 4 5.26 - - 8 10.52 

2)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 2 2.63 - - 1 1.31 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

23 12 15.78 - - 11 14.47 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 - 0.00 - - 1 1.31 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
 

23 11 14.47 - - 12 15.78 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

14 5 6.57 - - 9 11.84 

รวม 76 34 44.73 - - 42 55.26 
 

หมายเหตุ **  รวมทุกโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   จ านวน  269  โครงการ  
  โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี  2564   มีจ านวนทั้งสิ้น    76   โครงการ 
  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  (ภาพรวมทั้งเทศบาล) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ   ร้อยละ  44.73   ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ     -      ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- ยกเลิก                   ร้อยละ  55.26  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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การใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  31  โครงการ  
จ านวนเงิน     17,039,424   บาท 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเมืองไพร 495,000 409,000 
2 โครงการจ้างเหมาบริการงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ในเขตเทศบาล 
1,745,500 1,738,000 

3 อุดหนุน อ.บ.ต.พนมไพรโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ 

100,000 100,000 

4 จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน 1,954,524 1,892,435.96 

5 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุอื่นๆ 60,000 53,960 
6 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลต าบลพนม

ไพร 
80,000 47,400 

7 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

40,000 26,851 

8 เงินส ารองจ่าย 1,000,000 939,855.71 
9 จัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 5,347,200 5,165,100 
10 จัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ 998,400 869,600 
11 จัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ 18,000 18,000 
12 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการต่างๆ 55,000 48,532 
13 โครงการศูนย์อ านวยการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชน 
12,500 11,217.21 

14 โครงการเทศบาลสีขาว 20,000 13,250 
15 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 4,080,000 3,445,300 
16 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 500,000 276,706.30 
17 โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล 20,000 2,000 
18 โครงการจัดงานรัฐพิธี/พิธีการทางศาสนาต่างๆ 42,000 7,060 
19 ประเพณีลอยกระทง 140,000 137,045 
20 ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 50,000 12,410 
21 อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2563 

3,000 3,000 

22 อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัวปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
2563 

3,000 3,000 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

23 อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการปรับปรุงส านักทะเบียน
อ าเภอพนมไพรและส านักทะเบียนเทศบาลต าบลพนมไพร 

90,000 90,000 

24 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000 บีทียู 17,000 16,700 
25 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  

Tank Printer) 
12,900 12,900 

26 เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 45,000 
27 เกจวัดน้ ายาแอร์  แบบ 2 หน้าปัด 2,000 1,950 
28 ปั้มฉีดน้ าแรงดันสูง 3,000 2,550 
29 กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 24 เท่า 22,000 13,910 
30 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000  บีทียุ 32,400 32,400 
31 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความ

ปลอดภัยและงานอ่ืนๆ 
37,000 37,000 

รวม 17,039,424 15,472,133.18 

 
 

                   1.โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ มีทั้งหมด    41   โครงการ  จ านวนเงิน   4,671,900   บาท   แยก
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม       จ านวน    2,891,600   บาท 
1.โครงการก่อสร้างโดมร้านค้าชุมชนเทศบาลต าบลพนมไพร         638,600    บาท 

 

สาเหตุเพราะ   เป็นโครงการก่อสร้างที่ต้องมีความละเอียด ในโครงสร้างสถาปัตยกรรม เพื่อให้เข้ากับการใช้สอยพ้ืนที่ 
จึง ให้มีการทบทวนการเขียนแบบเพ่ือให้ตรงตามการใช้สอยพื้นที่และบริบทสังคม 

2.โครงการก่อสร้างห้องน้ าตลาดชุมชนเทศบาลต าบลพนมไพร      284,000    บาท 
สาเหตุเพราะ   เป็นโครงการก่อสร้างที่ต้องมีความละเอียด ในโครงสร้างสถาปัตยกรรม เพื่อให้เข้ากับการใช้สอยพ้ืนที่ 
จึง ให้มีการทบทวนการเขียนแบบเพ่ือให้ตรงตามการใช้สอยพื้นที่และบริบทสังคม 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบเมืองข้างวัดเหนือ(ต่อจากเดิม)    385,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   เป็นงบที่ด าเนินการช่วงท้ายปีงบประมาณ สภาเทศบาลมีมติให้จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ 2565   

4.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนศิริราชและซอยสิบสลึง หมู่4, หมู่ 5      1,041,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   เป็นงบที่ด าเนินการช่วงท้ายปีงบประมาณ สภาเทศบาลมีมติให้จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ 2565   

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูถนนนิคมคณารักษ์       183,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   เป็นงบที่ด าเนินการช่วงท้ายปีงบประมาณ สภาเทศบาลมีมติให้จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ 2565   
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6.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร   150,00  บาท 
สาเหตุเพราะ   ไม่มีประชาชนในเขตเทศบาลยื่นค าร้องในการขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
7.อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ    150,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   ไม่มีประชาชนในเขตเทศบาลยื่นค าร้องในการขอขยายเขตประปา 
8.ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง      60,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจ้างเอกชน นิติบุคคล 

                     2) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    จ านวน  10,000  บาท   

1. โครงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่                     10,000     บาท  
 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 

         3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต    จ านวน    415,000   บาท 

1.โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนมไพร                  30,000     บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 

2.โครงการจัดงานวันเด็ก                                                      30,000    บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 

3.โครงการตลาดสดน่าซื้อ                                                    10,000    บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

4.โครงการฟังธรรมะ  ในช่วงเข้าพรรษา    30,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

5.โครงการป้องกันโรคระบาดท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่  20,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

6.โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  120,000  บาท 
สาเหตุเพราะ    การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 
 

7. โครงการรับลงทะเบียนและรายงานตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์          15,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   โอนงบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น โดยโครงการนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดโครงการ 
 
 

8. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด           30,000   บาท 
สาเหตุเพราะ    การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

9. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลพนมไพรคุ้มสัมพันธ์   50,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

10. โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดแข่งขัน   20,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนนิโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

11.โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการเกิดสาธารณภัยเบื้องต้น      30,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

12.โครงการเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร     30,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 
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  4) ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ         จ านวน  30,000  บาท 
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและวิถีชุมชนเทศบาลต าบลพนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   30,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร   จ านวน   354,300   บาท 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนและบุคลากรเทศบาลต าบลพนมไพร           250,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

2.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                      30,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

3.ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน  2 บาน   5,500   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

4.ปั้มน้ าอัตโนมัติ                                                               12,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

5.ตู้ส าหรับเจ้าหน้าที่จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและการจัดระเบียบจราจร        32,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

6.โบลเวอร์เป่าลม                                                                2,500   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

7.ตู้เชื่อมไฟฟ้า         8,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

8.สว่านแบตเตอร์รี่        4,900   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

9.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ       6,400    บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 

10.ไม้สตาฟสไลด์ ยาว 3 เมตร       3,000    บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

       6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว   
จ านวน    1,027,000   บาท 

1. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                    650,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

2.โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น                  200,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

3.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                         50,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

4. โครงการประชุมสัมมนา  เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พนมไพร   
100,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 
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5.อุดหนุนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด              15,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

6.อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2564     3,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

7.อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2564        3,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

8.อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2564      3,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

9.อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   5 ธันวาคม 2563     3,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

รวมทั้งสิ้น   41   โครงการ 
                2.โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2564   จ านวน 3 โครงการ  แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

         1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม       จ านวน   1,051,000   บาท 
 

1.โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีตถนนสุขกวี  หมู่ที่ 2   จ านวน    143,000    บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนวัดคุ้ม หมู่ที่ 5          จ านวน     408,000   บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเหนือ หมู่ที่ 1      จ านวน     500,000   บาท 
 
 

             3.โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา  ประจ าปีงบประมาณ 2564   จ านวน   1 โครงการ  แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       1) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           จ านวน   1,370,000   บาท 
1.จัดซื้อรถขุดขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800  ซีซี พร้อมอุปกรณ์พ่วง
หัวเจาะไฮดรอลิก จ านวน   1 คัน



 
 

ตารางท่ี 3 แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แยกตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
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ส านักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

กองช่าง รวม 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 

- - - - 10 10 
2)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- - 3 - - 3 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

8 - 9 8 - 25 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1 - - - 2 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
 

17 3 4 1 3 28 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 4 - - 4 - 8 

รวม 30 4 16 13 13 76 
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3.2  การประเมินผล 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท าโครงการประเมินผล ความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยด าเนินการส ารวจความ พึงพอใจของ
ประชาชนในชุมชน จ านวน 6  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลพนมไพรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพนมไพรในภาพรวม 
(ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมไพรจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตาม
แบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ของเทศบาลต าบลพนมไพร ได้แก่ 
 
 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

 
1.ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพนมไพรในภาพรวม (แบบ 3/2) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร โดยวิธี
สุ่มตัวอย่างทุกหมู่บ้านทั้ง  6  หมู่ (หมู่ที่ 1- 6 ต าบลพนมไพร)  หมู่บ้านละ  20   ชุด   รวม  120  ชุด   และได้รับ
แบบสอบถามคืน   จ านวน  120   ชุด   รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 
               โดยผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ ในเรื่องเกี่ยวกับ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความ พึงพอใจใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 46 38.33 

หญิง 74 61.67 
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 6 5.00 

20 – 30 ปี 12 10.00 

31 – 40 ปี 28 23.33 
41 – 50 ปี 25 20.83 
51 – 60 ปี  39 32.50 

มากกว่า 60 ปี 10 8.33 

การศึกษา ประถมศึกษา 33 27.50 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 53 44.17 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 12 10.00 

ป.ตรี 17 14.17 

สูงกว่า ป. ตรี 2 1.67 

อ่ืนๆ 3 2.50 
อาชีพหลัก รับราชการ 8 6.67 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 7 5.83 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 17 14.16 

รับจ้าง 24 20.00 

นักเรียน/นักศึกษา 5 4.17 

เกษตรกร 57 47.5 

อ่ืนๆ (ระบุ) 2 1.67 
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            ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมไพร 
ส ารวจข้อมูลการด าเนินการในระหว่างเดือน  ตุลาคม  2563  ถึง  กันยายน 2564 
 

ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

12 10.00 86 71.67 22 18.33 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

7 5.83 82 68.33 31 25.83 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

12 10.00 75 62.50 33 27.5 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

11 9.17 68 56.67 41 34.17 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

11 9.17 77 64.17 32 26.67 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

10 8.33 88 73.33 22 18.33 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ปัญหา 

7 5.83 84 70.00 29 24.17 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

12 10.00 81 67.50 27 22.5 

 
 

สรุปแบบส ารวจที่ 3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีเทศบาลต าบลพนมไพร โดยก าหนดเก็บข้อมูลภายในเดือนธันวาคม 2564    โดยจัดท าแบบส ารวจ  
จ านวน 120 ชุด แยกเป็นหมู่บ้านละ 20 ชุด สรุปผลการส ารวจ ได้ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (อ้างอิงแบบท่ี 3/2) 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท./เทศบาลต าบลพนมไพร 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยน าผลจากแบบสอบถาม  จ านวน  120 ชุด มาสรุปผลและค านวณเป็นร้อยละ  
แยกตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม การระบายน้ า การสาธารณูปการ 

ความพึงพอใจ รวมคะแนนที่ได้² คิดเป็นร้อยละ 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 863 71.92 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

853 71.08 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

833 69.42 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

830 69.17 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 807 67.25 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 832 69.33 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 841 70.08 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 846 70.50 
หมายเหตุ//คะแนนเต็ม 1,200 = (แบบทดสอบ 120 ชุด x คะแนนเต็ม ในหนี่งข้อ  10  คะแนน) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ รวมคะแนนที่ได้² คิดเป็นร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 859 71.58 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

842 70.17 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

831 69.25 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

829 69.08 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 816 68.00 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 831 69.25 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 833 69.42 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 829 69.08 

หมายเหตุ//คะแนนเต็ม 1,200 = (แบบทดสอบ 120 ชุด x คะแนนเต็มในหนี่งข้อ 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ รวมคะแนนที่ได้² คิดเป็นร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 851 70.92 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

834 69.50 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

809 67.42 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

806 67.17 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 812 67.67 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 832 69.33 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 820 68.33 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 839 69.92 

หมายเหตุ//คะแนนเต็ม 1,200 = (แบบทดสอบ 120 ชุด x คะแนนเต็มในหนี่งข้อ 10 คะแนน) 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ไม่ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจเนื่องจากโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ถูกยกเลิก ไม่ได้ด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 

ความพึงพอใจ รวมคะแนนที่ได้² คิดเป็นร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 838 69.83 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

826 68.83 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

817 68.08 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

809 67.42 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 806 67.17 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 824 68.67 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 844 70.33 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 840 70.00 

หมายเหตุ//คะแนนเต็ม 1,200 = (แบบทดสอบ 120 ชุด x คะแนนเต็มในหนี่งข้อ 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ รวมคะแนนที่ได้² คิดเป็นร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 876 73.00 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

869 72.42 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

857 71.42 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

853 71.08 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 842 70.17 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 845 70.42 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 844 70.33 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
860 71.67 

 
 

หมายเหตุ//คะแนนเต็ม 1,200 = (แบบทดสอบ 120 ชุด x คะแนนเต็มในหนี่งข้อ 10 คะแนน) 
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ส่วนที ่4 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

ต าบลพนมไพรพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม   และประชาชนได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้  

ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ   มีดังนี้ 
 

1. อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามท่ีได้หาเสียงไว้   
 
  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลพนมไพรจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพนมไพรตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในห้วงปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด  ตามที่ได้หาเสียงไว้ 
2. อยากให้จัดท าโครงการที่สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมโรงพยาบาลพนมไพร แบบยั่งยืนได้ 
3. อยากให้มีการจัดระเบียบจราจร ถนนพินิจนนทราษฎร์ เนื่องจากการจอดรถยนต์ไม่เป็น 
   ระเบียบท าให้การจาจรติดขัด 

 
 
 แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข  และการพัฒนา 

1) จัดหาครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเกิดอุบัติเหตุ 

2) ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันในการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

3) ควรประชุมทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัด  แบบยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 1/2564 

ในวันอังคารที่  28 ธันวาคม  2564  เวลา  10.30 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพนมไพร 

       

         

 

 



ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 1/2564 

ในวันอังคารที่  28 ธันวาคม  2564  เวลา  10.30 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพนมไพร 

              

 

            

 

 
 

 


