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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   หมวด  6  ข้อ  29    ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น 

  บัดนี้  เทศบาลต าบลพนมไพร  ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2565  ( พ.ศ.2561 – 2565 )   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตาม
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯ   แนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ   ณ   วันที่   29  ธันวาคม  พ.ศ.   2565 
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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 าบลพนมไพรจึงขอรายงาน
ผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาเพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพนมไพรทราบโดยทั่วกันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ 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) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ใน
แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2565   และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง 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 2564) รายงานภายในเดือนมกราคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) รายงานภายในเดือนเมษายน 2565 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2565 
และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลต าบล

พนมไพร เสนอผู้บริหารเทศบาล 
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา  ผ่านทาง
คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่นและน 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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 แบบท่ี 1    การประเมินยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    :      เทศบาลต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที ่3 
ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลพนมไพร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

3.1 การติดตาม 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลพนมไพรได้เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนา

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

  1.โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะในปี 2565)  จ านวน 
233 โครงการ งบประมาณ  94,381,300 บาท 
 

              2. โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลต าบลพนมไพรตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  93  โครงการ งบประมาณ   
25,190,360 บาท   

  3. โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   จ านวน  11  โครงการ 
งบประมาณ   9,694,000   บาท 

 
รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 1-2 
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ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           เทศบาลต าบลพนมไพร   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
เทศบาลต าบลพนมไพร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคม 

47 31,318,800.00 45 29,175,400.00 80 50,180,100.00 82 51,488,900.00 71 43,235,300.00 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

22 12,525,000.00 18 8,675,000.00 18 6,025,000.00 23 14,465,000.00 18 8,525,000.00 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

71 18,731,000.00 72 18,331,000.00 74 22,421,000.00 74 23,021,000.00 69 22,981,000.00 

5ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

14 780,000.00 14 780,000.00 14 780,000.00 14 780,000.00 14 780,000.00 

 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากร 

38 16,955,000.00 38 20,835,000.00 47 24,805,000.00 47 24,805,000.00 42 16,885,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

21 2,038,000.00 21 2,038,000.00 21 2,038,000.00 21 2,038,000.00 19 1,975,000.00 

รวม 213 82,347,800.00 208 79,834,400.00 254 106,249,100.00 261 116,597,900.00 233 94,381,300.00 
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ตารางท่ี 2  ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2565 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลพนมไพร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 
25,190,360  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 17 5,855,500 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 130,000 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 20 11,667,600 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 236,260 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 36 6,211,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 11 1,090,000 

รวม 93 25,190,360 

    สรุป 
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ    93       โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2565               233         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     93  x  100 =      39.92 % 
       233 
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ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มางบประมาณ 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการใน
แผนพฒันา
ท้องถิ่น ปี
2565 

จ านวน
โครงการปี 
2565 ที่

ได้รบั
งบประมาณ 

น าไปบรรจุ
ในเทศ
บญัญตัิ

งบประมาณ 

ร้อยละโครงการ
ทั้งหมดในแผนฯ

ที่ไดร้บั
งบประมาณ 

งบประมาณและที่มา  
ร้อยละของ
งบประมาณ
ด าเนนิงาน 

รายได้จดัเกบ็
และอดุหนนุ

ทั่วไป 

 
เงินสะสม 

 
เงินอดุหนนุ
เฉพาะกิจ 

 
รวม

งบประมาณ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และทางระบายน้ า 

 
52 

 
20 

 
13 

 
38.47 

 
5,149,900 

 
6,938,000    

 
- 

 
12,087,900 

 
30.02 

    1.2 พัฒนาระบบจราจร 4 1 1 25.00 81,000  - 81,000 0.19 
    1.3 พัฒนาการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 15 3 3 4.25 624,600  - 624,600 1.45 
รวม 71 24 17 33.81 5,855,500 6,938,000    - 12,793,500 31.65 
2)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2.1  การก าจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

7 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

28.58 

 
 

110,000 

 
 

- 

 
 
- 
 

 
 

110,000 

 
 

1.29 

  2.2 การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและตระหนักใน
การร่วมกันท านุบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม 

6 1 1 16.67 20,000 - - 20,000 0.24 

2.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้าช่วยใน
การรักษาสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม 

5 - - 0.00 - - - - 0.00 

  รวม 18 3 3 16.67 130,000 - - 130,000 1.53 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1  การส่งเสริมการศึกษา 

 
11 

 
2 

 
2 

 
18.19 

 
4,482,000 

 
- 

 
- 

 
4,482,000 

 
19.51 

3.2 การให้บริการสาธารณสุข 20 5 5 25.00 310,000 - - 310,000 13.49 
3.3  การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 11 4 4 36.37 6,585,600 - - 6,585,600 28.66 
3.4  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 12 4 4 33.34 130,000 - - 130,000 0.57 
3.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6 2 2 33.34 75,000 - - 75,000 0.33 

3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 3 3 33.34 85,000 - - 85,000 0.37 
รวม 69 20 20 28.99 11,667,600 - - 11,667,600 50.77 
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ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครง
ใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ปี 2565 

จ านวน
โครงการ ปี 
2565 ที่

ได้รับ
งบประมาณ 

น าไปบรรจุ
ในเทศ
บัญญัติ

งบประมาณ 

ร้อยละ
โครงการ
ทั้งหมดใน

แผนฯที่ได้รับ
งบประมาณ 

งบประมาณและที่มา  
ร้อยละของ
งบประมาณ
ด าเนินงาน 

 
รายได้จัดเก็บ
และอุดหนุน

ทั่วไป 

 
เงินสะสม 

 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 
รวม

งบประมาณ 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1  การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

 
5 

 
2 

 
2 

 
40.00 

 
40,000 

 
- 

 
- 

 
40,000 

 
5.13 

4.2  การส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 7 4 4 57.15 196,260 - - 196,260 24.65 
4.3 การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 2 - - 0.00 - - - - - 
รวม 14 6 6 64.29 236,260 - - 236,260 30.29 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
   5.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง สถานท่ีปฏิบัติงาน และ
การท านุบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 

 
 

32 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

93.75 

 
 

5,692,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,692,000 

 
 

3.86 
   5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 1 1 33.34 250,000 - - 250,000 0.56 
   5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 2 1 1 50.00 30,000 - - 30,000 0.08 
   5.4 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย 2 1 1 50.00 1,000 - - 1,000 1.16 
   5.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
องค์กร 

3 3 3 100.00 238,000 - - 238,000 0.00 

รวม 42 36 36 85.72 6,211,000 - - 6,211,000  
  6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
   6.1 แนวทางการจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนา 

 
9 

 
7 

 
7 

 
77.78 

 
222,000 

 
- 

 
- 

 
222,000 

 
11.24 

   6.2 แนวทางส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

 
10 

 
4 

 
4 

 
40.00 

 
868,000 

 
- 

 
- 

 
868,000 

 
43.95 

รวม 19 11 11 57.90 1,090,000 - - 1,090,000 2.83 
รวมทั้งสิ้น 233 100 93 42.92 25,190,360 6,938,000    - 32,128,360 34.05 

(หมายเหตุ  ** เทศบาลต าบลพนมไพรสามารถน าแผนไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงปีงบประมาณ 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) จ านวน  233  
โครงการ  น าไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 93 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม 7 โครงการ รวมจ านวน  100  โครงการ  คิดเป็น 42.92 %)   
***สามารถจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 94,381,300.00 บาท น ามาจัดท างบประมาณบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 32,128,360บาท โดยคิดเป็น   34.05  % 
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การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลพนมไพร  มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ได้รับงบประมาณ 

ในปี พ.ศ. 2564   จ านวน   93   โครงการ  จ านวนเงิน   25,190,360 บาท   มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ จ านวน  67  โครงการ    จ านวนเงิน   18,939,819   บาท    โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด   25  โครงการ   
อยู่ระหว่างด าเนินการ  2  โครงการ 
 
 

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

 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการที่

ได้
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยกเลิก 

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

24 19 79.17 3 12.50 2 8.34 

2)  การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

3 2 66.67 - - 1 33.33 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

20 14 70.00 - - 6 30.00 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 6 5 83.34 - - 1 16.66 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กรและ
บุคลากร 
 

36 29 80.56 1 2.78 6 16.67 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

11 4 36.37 - - 7 63.63 

รวม 100 71 71.00 4 4.00 25 25.00 
 

หมายเหตุ **  รวมทุกโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   จ านวน  233  โครงการ  
  โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี  2565   มีจ านวนทั้งสิ้น   100   โครงการ 
  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  (ภาพรวมทั้งเทศบาล) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ   ร้อยละ  71.00   ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ     4.00     ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- ยกเลิก                   ร้อยละ  25.00  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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การใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 
โครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  67  โครงการ  

จ านวนเงิน     18,939,819   บาท 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง ถนนเรียบหนองแวง หมู่
ที่ 5 ต่อจากเดิม 

97,500      97,500 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบเมืองข้าง
วัดเหนือ(ต่อจากเดิม) 

414,000 414,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนศิริราชและ
ซอยสิบสลึง หมู่ 4 หมู่ 5 

720,000 720,000 

4 
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนพินิจน
นทราษฎร์ถึงสุดเขตเทศบาล ม.3 

1,000,000 1,000,000 

5 
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนวัดคุ้ม 
หมู่ที่ 5 เริ่มจากแยกถนนโพธิสารถึงถนนเศวตกุญชร 

407,000 407,000 

6 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนวัดเหนือ 
หมู่ที่1 

499,000 499,000 

7 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสุขกวี 142,000 142,000 
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 

ถนนนิคมคณารักษ์ 
264,000 264,000 

9 โครงการก่อสร้าง ลาน ค.ส.ล ส านักงานเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

462,000 460,000 

10 โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 4 ต้น 
บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร เทศบาลต าบลพนมไพร 

241,000 240,000 

11 โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงของผู้พิการ 81,000 81,000 

12 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมผนังกั้นดิน (ต่อจากเดิม) แนวเขต
ที่ดินด้านทิศใต้ ของส านักงาน เทศบาลต าบลพนมไพร 

500,000 499,000 

13 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลพนมไพร 

138,000 135,600 

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานพระเศวตฯพร้อมเสาไฟฟ้า
ไฟฟ้าส่องสว่าง LED 150 W จ านวน 2 ต้น 

245,000 244,500 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชิตทรง
สวัสดิ์ หมู3่ 345,000 329,000 

16 จัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 5,630,400 5,407,500 

17 จัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ 907,200 825,400 

18 จัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ 18,000 18,000 

19 
โครงการส่งเสริมอาชีพ และวิถีชีวิตในชุมชนเทศบาล
ต าบลพนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 29,950 

20 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 600,000 552,364 

21 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000 37,095 

22 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 50,000 21,380 

23 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 50,000 39,550 

24 ค่าเช่าที่ราชพัสดุลานตลาดสด 10,000 3,696 

25 ค่าเช่าที่อาคารตลาดสดราชพัสดุ 85,000 76,272 

26 ค่าเช่าที่ราชพัสดุสถานที่พักผู้โดยสารและลานจอดรถ 30,000 17,410 

27 ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ 11 คูหา 71,260 24,504 

28 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ/พิธีการทางศาสนาต่างๆ 42,000 56,608 

29 
โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนา
เทศบาล 30,000 750 

30 
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนและ บุคลากร
เทศบาลต าบลพนมไพร 250,000 429,000 

31 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 55,000 3,220 

32 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการเกิดสา
ธารณภัยเบื้องต้น 30,000 22,300 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

33 
โครงการศูนย์อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 15,000 14,837.43 

34 
เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 30,000 25,123 

35 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลต าบลพนมไพร 80,000 80,000 

36 โครงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่  10,000 126,930 

37 
ซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งพร้อมล้อลาก จ านวน 1 
เครื่อง 

490,000 490,000 

38 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 3,000 2,900 

39 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2,500 2,500 

40 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิด
แขวน ขนาด 24000 บีทียู 2 เครื่อง 

64,800 64,000 

41 โต๊ะท างาน พร้อมตู้ข้าง + ลิ้นชัก จ านวน 1 ชุด 29,900 29,000 

42 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและงานอ่ืนๆ 

24,000 11,000 

43 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 22,000 22,000 

44 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* 22,000 22,000 

45 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

60,000 59,000 

46 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

4,000 4,000 

47 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 5,700 5,700 

48 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 50,000 10,000 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

49 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2,500 2,500 

50 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 21,000 

51 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 4,300 4,300 

52 
เครื่องสูบน้ าซับเมิสซิเบิ้ล(Summersible pump) ขนาด 
1.5 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 220 V จ านวน 1 เครื่อง 18,000 17,500 

53 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 21,000 

54 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 22,000 22,000 

55 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
(แบบที่1)(28 หน้า/นาที) 8,900 8,900 

56 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500 7,500 

57 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 

58 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ( 480 Watts) 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 2500 บาท 7,500 7,500 

59 รถเทรลเลอร์ สาลี่ พ่วงลากจูง 60,000 60,000 

60 เครื่องตบดิน 21,000 21,000 

61 เครื่องตัดคอนกรีต 60,000 59,000 

   62 
ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบหูหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 
180 แอมป์ 14,000 13,500 

63 โต๊ะหมู่บูชา 8,400 8,000 

64 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองพนมไพร 4,452,000 4,341,750 
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                   1.โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ มีทั้งหมด    24   โครงการ  จ านวนเงิน   1,082,000 บาท   แยก
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม จ านวน 300,000 บาท 
  1.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลต าบลพนม
ไพร จ านวน 150,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   เป็นการด าเนินโครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ
ด าเนินการและการส ารวจประมาณการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากขาดบุคคลกร 
  1.2  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จ านวน 150,000 บาท  

สาเหตุเพราะ   เป็นการด าเนินโครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
และในปีงบประมาณดังกล่าว ไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล 

                       2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  
20,000    บาท   

2.1. โครงการเทศบาลสีขาว    จ านวน  20,000     บาท  
 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 

            3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต    จ านวน    260,000    บาท 
3.1 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนมไพร        30,000     บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 
3.2 โครงการจัดงานวันเด็ก    30,000    บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 
3.3 โครงการฟังธรรมะช่วงเข้าพรรษา ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป  30,000 บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดกิจกรรม 
3.4 โครงการป้องกันโรคระบาดท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่ 20,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

  3.5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลต าบลพนมไพร 50,000 บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

65 

โครงการเงินอุดหนุน.คณะกรรมการหมู่บ้านและหรือ
คณะกรรมการชุมชน ในการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

120,000 120,000 

66 
อุดหนุน อบต.พนมไพร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 2 100,000 100,000 

67 โครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 32,780 
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  3.6 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลพนมไพรคุ้มสัมพันธ์ 50,000  บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

3.7 โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดแข่งขัน   20,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

  3.8 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

  4) ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ         จ านวน  10,000  บาท 
4.1 โครงการตลาดสดน่าซื้อ  10,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร   จ านวน  274,000    บาท 
5.1 โครงการการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล   1,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการไม่อยู่ในระยะเวลาการสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิก

สภาและผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       30,000   บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 
5.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ออกแบบรับรองแบบ โครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลพนมไพร 

150,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   ไม่สามารถจัดหาผู้ออกแบบรับรองแบบ โครงการก่อสร้างได้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 
5.4 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 8 ช่อง (Bluetooh USB Mixer) จ านวน 1 เครื่อง 3,500 บาท 
สาเหตุเพราะ   ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ตามรูปแบบที่ก าหนดในราคาท้องตลาดได้ 

5.5 โครงการจัดซื้อชุดไมค์ลอยตั้งโต๊ะ จ านวน 8 ตัว 19,500 บาท 
สาเหตุเพราะ   ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ตามรูปแบบที่ก าหนดในราคาท้องตลาดได้ 

  5.6 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล Full-Frame  70,000 บาท 
สาเหตุเพราะ   ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ตามรูปแบบที่ก าหนดในราคาท้องตลาดได้ 

 

        6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว   
จ านวน    218,000   บาท 

6.1 โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น     200,000  บาท 
สาเหตุเพราะ   การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดจัดโครงการ 

6.2 อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   5 ธันวาคม 2564     
3,000   บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินการอ าเภอพนมไพรไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

6.3 อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนธิกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2564   3,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินการอ าเภอพนมไพรไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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6.4 อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 3,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินการอ าเภอพนมไพรไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
6.5 อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565   3,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินการอ าเภอพนมไพรไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

6.6 อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   3,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินการอ าเภอพนมไพรไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
6.7  อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  3,000 บาท 

สาเหตุเพราะ   การด าเนินการอ าเภอพนมไพรไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

รวมทั้งสิ้น   25  โครงการ 
                2.โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2564   จ านวน 7 โครงการ  แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

                1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม   จ านวน   6,938,000   บาท 
 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างซอยสาธารณสุขอ าเภอ
ถึงถนนวรกาญจน์ จ านวน    2,000,000    บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอยขุณิกากรณ์ จ านวน   2,000,000 บาท 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรียบหนองเขียน จ านวน  339,000 บาท  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูถนนวัดใต้ถึงถนนสุวรรณธาดา  จ านวน   500,000 บาท  
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูถนนสุวรรณธาดาถึงถนนรอบเมือง  จ านวน     1,083,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก ถนนสุขกวี จ านวน     142,000 บาท 
7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยศรีเมืองไพร  จ านวน 874,000  บาท 
 

             3.โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา  ประจ าปีงบประมาณ 2565   จ านวน   2 โครงการ  ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร   จ านวน   4,626,000   บาท 
           1.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 2     2,500,000 บาท 
 2.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า6000 ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า170 กิโลวัตต์  2,126,000 บาท



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
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สรุปผล 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร 

 เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
 

  อาศัยหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพนมไพร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  ด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนมไพร จึงขอ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1-2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
เชิงปริมาณ (Quantity)  
 

  1. ประเด็น การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1-2565 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ไปเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๑.๑  จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 (เฉพาะปี พ.ศ. 
๒๕๖5)   มีจ านวนทั้งสิ้น  233   โครงการ   
  ๑.๒  จ านวนโครงการที่มีการน าไปเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  มีจ านวน
ทั้งสิ้น   75   โครงการ 
  สรุป..โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาและน าไปเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ  32.19.% 

                   2.  ประเด็น การน าแผนไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2565 
2.๑  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2565 มีจ านวนทั้งสิ้น 233โครงการ   

  2.๒  จ านวนโครงการที่มีการน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม  มีจ านวนทั้งสิ้น   100   โครงการ 
  สรุป..โครงการที่อยู่ในอยู่ในแผนน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 42.92 % 

                 3.  ประเด็น การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 
3.๑  และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม  มีจ านวนทั้งสิ้น   100   โครงการ 

 3.๒  จ านวนโครงการที่มีการน าไปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  มีจ านวนทั้งสิ้น  75  
โครงการ 
         สรุป.. โครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินสะสมน ามา
เบิกจ่ายจริง  คิดเป็นร้อยละ  75.00 % 

  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นภาพโดยรวม 
            เชิง คุณภาพ (Quality)  

1.๑ เกณฑ์การประเมินผล (ตัวชี้วัด) ตามประกาศหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

-  มีการน าบัญชีโครงการ/กิจกรรมไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ต่ ากว่าร้อยละ 3๐    ไม่มีประสิทธิภาพ (ควรปรับปรุง) 
 ตั้งแต่ร้อยละ 31-50 ขึ้นไป      มีประสิทธิภาพ (ดี) 
 ตั้งแต่ร้อยละ 51-70 ขึ้นไป      มีประสิทธิภาพ (ดีเยี่ยม) 

 สรุปผลวิเคราะห์หัวข้อที่ 1 จากผลการติดตามและประเมินในประเด็นประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลต าบลพนมไพร ด้านการน าโครงการที่อยู่ใน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในระดับ(ดี) คือ มีการ
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2565  เท่ากับ 32.19.% 

 สรุปผลวิเคราะห์หัวข้อที่ 2 จากผลการติดตามและประเมินในประเด็นประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลต าบลพนมไพร ด้านการน าแผนไปสู่จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี 2565 ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในระดับ(ดี) คือ มีประเด็นการน าโครงการที่อยู่ในอยู่ใน
แผนน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ เท่ากับ  42.92 % 

            สรุปผลวิเคราะห์หัวข้อที่ 3 จากผลการติดตามและประเมินในประเด็นประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลต าบลพนมไพร ด้านการน าเทศบัญญัติงบประมาณไปสู่การ
จัดท ารายจ่ายจริง  ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในระดับ(ดีเยี่ยม) คือ มีประเด็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติและ
สามารถน าไปเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เท่ากับ  75.00 % 

  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรมนามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อเทศบาลต าบลพนมไพร จึงจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้าง
รายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาล
เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงใน
ท้องถิ่นน าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะ
เกิดการพัฒนา  

การประเมินความพึงพอใจ 
          ประเด็นการประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในการด าเนินงานตามความพึงพอใจประจ าปี 

2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท าโครงการประเมินผล ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยด าเนินการส ารวจความ พึงพอใจของประชาชนในชุมชน 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 
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      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   และ
ได้รับแบบสอบถามคืน   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 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความ พึงพอใจในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

 

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 ป ี 12 10.00 

31 – 40 ป ี 28 23.33 
41 – 50 ป ี 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  2564  ถึง  กันยายน 2565 
 

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 าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 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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ยุทธศาสตร์ที่ 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 าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก 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 

ความพึงพอใจ รวมคะแนนที่ได้² คิดเป็นร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 815 67.92 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

822 68.50 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

826 68.83 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

806 67.17 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 792 66.0 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 806 67.17 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 805 67.08 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 807 67.25 

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



ส่วนที ่4 
 

                                               ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลพนมไพรพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว  และประชาชนได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้  

ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ   มีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. อยากด าเนินการหรือพิจารณาการจอดรถ เส้นถนนหน้าส านักงานสาธารณสุข ที่มีการวางแผง
จอดขายของ ท าให้ผู้ซื้อของไม่มาเดินจับจ่ายซื้อของในพ้ืนที่ตลาดสด ทั้งผู้ขายในพ้ืนที่ตลาดได้จ่ายค่าเช่ารายเดือน
ให้กับเทศบาลต าบลพนมไพร 

2.อยากให้มีการจัดระเบียบการจราจร บริเวณถนนตลอดแนว ทั้งการจอดรถ การขายของ
เนื่องจากการจอดรถยนต์ไม่มีระเบียบท าให้จราจรติดขัด  
   
  แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข  และการพัฒนา 

          1) ควรมีการปรุงการจัดระเบียบ การออกข้อระเบียบบังคับใช้ในการด าเนินงานการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าบนท้องถนน ควรมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เดินตรวจสอบดูแลจัดระเบียบอย่างจริงจัง 

           2) ควรประชุมทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  แบบยั่งยืน 
 

       ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาลต าบลพนมไพรจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพนมไพรตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในห้วงปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆของคณะกรรมการ 

                    1.เรื่องการด าเนินการจัดระเบียบจราจร อยากให้จัดท าแนวเขตพ้ืนที่การจอดรถในถนนที่ชัดเจน ไม่
ควรจอดรถในพ้ืนที่ถนน  ควรหาแนวทางการหาพ้ืนที่จอดที่ปลอดภัย ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน หรือแนะน าว่า ให้รถทุกชนิด
จับจ่ายซื้อของ น ารถขึ้นมาจอดบนลานหน้าที่ว่าการอ าเภอพนมไพร 

2. จัดหาพ้ืนที่ประตูทางเข้าตลาดสดให้มีความสะดวก เช่นการ เจาะก าแพงหน้าตลาดพ้ืนที่
ตรงหน้าอ าเภอพนมไพร ให้รถและคนสามารถเข้าออกง่ายจะเป็นการจัดระเบียบที่ลงตัว ประชาชนสะดวกและเดิน
ทางเข้าตลาด รถขึ้นลงจอดในพื้นที่หน้าอ าเภอได้ง่าย  

3.มอบหมายต ารวจแนะน าและบังคับใช้กฎหมายส าหรับผู้ที่จอดรถในพ้ืนที่ถนนหรือตรอกซอย 
เป็นเวลานานๆ หรือการจอดที่ไม่เป็นระเบียบ 

4.ควบคุมการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและความคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ ด าเนินการโครงการที่ไม่สามรถด าเนินการหรือเบิกจ่ายได้ให้ด าเนินการติดตาม
ความคืบหน้าและด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

  

 
 
 


