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สวนที ่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน  พาณิชย กรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคอื  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายทีป่รารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที ่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่ กําลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 
(cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการ
เขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และ 
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การเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซบัซอนในทาง
ปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแต
อยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
สูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมี
การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร 
นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามี
ความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น  เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและ
ที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชน
ในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึง่ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลนาใน  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลนาใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  มีนาคม .ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตองดําเนินการ    

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป    
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ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาใน  เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาใน    จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง มีนาคม ๒๕๖๒) ขึ้น   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

สวนที่  ๒   
 

แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลตําบลนาใน  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเขาสูพ้ืนที่
แปลงเกษตร สาย นพค. ๒๖ ถึง
อางเก็บน้ําหวยสวนปาน บานผัก
คําภู หมูที่ ๖ 

๔๔๘,๓๐๐ ๔๔๘,๓๐๐ ๔๒๐,๙๑๘.๑๖ √ - -  กองชาง 

๒. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเขาสูพ้ืนที่
แปลงเกษตร สาย ถนน สปก. 
หนองผือ  ถึง บานหนองผือ  หมูที่ 
๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๑,๑๐๐ ๒๓๖,๕๘๙.๑๗ √ - -  กองชาง 

 
    
 
 
 

 
 



-๕- 
๑.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงการ งบตาม

แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - -  √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

๒. โครงการกลุมทอผาฝายยอมสี
เปลือกไม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - -  √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

๓. โครงการฝกอบรมและพัฒนาการ
แปรรูปผลผลติทางการประมง 
(การทําปลาตากแหง) บานหวยบุน 
หมูที่ ๓ 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -- -  √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

๔. โครงการสนับสนุนกลุมทอผายอม
ครามบานอูนดง หนองชยวาย 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - -  √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

๕. โครงการสนับสนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร (หนอไม
อัดปบ) บานนาใน  หมูที่ ๕ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - -  √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๒. โครงการสรางจติสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษตัรยิ 

๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

๓. โครงการสํานักงานนาอยูนาทํางาน ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - √ - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลดั 
๔. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๗,๖๕๐ √ - -  สํานักปลดั 
๕. โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองคลัง 

๖. โครงการอบรมผูประกอบรานคาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิในพ้ืนที่ตําบลนาใน 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑๖,๖๔๐ √ - -  สํานักปลัด 

๒. โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ √    สํานักปลดั 
๓. โครงการซักซอมแผนปองกันและ 

ระงับอัคคีภัย 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๔. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษา
และชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

๕. โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
วันขึ้นปใหม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  √ - -  สํานักปลัด 

๖. โครงการทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๗. โครงการใหความรูดานกฎหมายจราจร ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐ √ - -  สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
2.3   แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ งบตาม

แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการจัดหนวยบริการทางแพทย
ฉุกเฉิน (EMS) 

๘๗๖,๐๐๐ ๘๗๖,๐๐๐ ๔๓๓,๐๐๐ - √ - ดําเนินการเบิกจายยังไม
ครบถวน 

สํานักปลดั 

๒. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 
๓. โครงการรณรงคปองกันและปองกันโรค

ภาวะใหมๆ  และโรคภาวะตามฤดกูาล 
๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ √ - -  สํานักปลัด 

๔. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - √ - -  สํานักปลัด 

๕. โครงการอาหารปลอดภัย ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √  สํานักปลดั 
๖. โครงการควบคมุหนอนพยาธ ิ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ - - √  อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลดั 
๗. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดวยเกลือ

ไอโอดีน 
๑๙,๕๖๐ ๑๙,๕๖๐ - - √  อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลดั 

๘. โครงการปองกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

๒๐,๘๐๐ ๒๐,๘๐๐ - - √  อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลดั 

๙. โครงการเฝาระวังภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กกอนวัยเรยีน 

๓๗,๔๐๐ ๓๗,๔๐๐ - - √  อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลดั 

๑๐. โครงการเฝาระวังโภชนาการและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ป 

๔๙,๙๕๐ ๔๙,๙๕๐ - - √  อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลดั 

๑๑. โครงการสืบสนพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

๕๖,๒๕๐ ๕๖,๒๕๐ - - √  อยูระหวางดําเนนิการ สํานักปลดั 

 
 
 
 



-๙- 
 

2.4   แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการชวยเหลือประชาชนตาม 
อํานาจหนาที่ 

 ๕๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

 
 

   ๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสายบาน
นางถอนไล มาตรราช ถึงบานนางสาคร 
ทาสีไข บานผักคําภู หมูที่  ๑๑ 

๔๘,๘๐๐ ๔๘,๘๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองชาง 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสายบาน
นาเลา ถึงวัดปาแสงธรรมขันติโก  
บานนาเลา  หมูท่ี ๔ 

๙๙,๗๐๐ ๙๙,๗๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองชาง 

 
 
 
 
 



-๑๐- 
๒.๖  แผนงานสรางความเขมแข็ง 

 
ที ่ โครงการ งบตาม

แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลและ
ผูนําชุมชนในตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๒. โครงการจดัเก็บขอมลูพื้นฐาน จปฐ.  
เพ่ือการพัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๓. โครงการทองถ่ินปลอดทุจริต ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 
๔. โครงการประชุมผูนําชุมชน 

คณะกรรมการหมูบาน สวนราชการ 
๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ √ - -  สํานักปลัด 

๕. โครงการพัฒนาคนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๖. โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัว 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

๗. โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
๒.๗  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ งบตาม

แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เช่ือมตอถนน คสล.เดิม สายวัดครสิต 
บานนาทัน หมูที่ ๗ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๔,๓๐๐ ๒๓๖,๙๐๐ √ - -  กองชาง 

๒. กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เช่ือมตอถนน คสล.เดิม สายหวยสวน
ปาน บานผักคําภู หมูที่ ๑๑ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๒,๗๕๐ ๒๓๕,๕๐๐ √ - -  กองชาง 

๓. กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เช่ือมตอถนน คสล.เดิม สายบานนา
สมศกัดิ์ เทศประสิทธ์ิ ถึงหนองกอจอ 
บานอูนดง หมูที่ ๑ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๘,๖๐๐ ๒๔๑,๙๐๐ √ - -  กองชาง 

๔. กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เช่ือมตอถนน คสล.เดิม สายบานนาย
ไตรยงค ถึงบานนายอุดร จันทรลอย 
บานหนองไชยวาลย หมูที่ ๑๐ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๖,๒๐๐ ๒๒๙,๑๐๐ √ - -  กองชาง 

๕. กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เช่ือมตอถนน คสล.เดิม สายบาน 
นายทวิสิทธิ์ มะลิทอง ถึง หนองปาชาง 
บานหนองผือนอย หมูที่ ๘ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๖,๒๐๐ ๒๒๙,๑๐๐ √ - -  กองชาง 

 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๖. กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เช่ือมตอถนน คสล.เดิม สายบานนายศร
ศาตร โถชาลี ถึงบานนายอภิชาติ  
ถานะลุน  บานผักคําภูใหม หมูท่ี ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๐,๙๐๐ ๒๘๒,๓๐๐ √ - -  กองชาง 

๗ กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน  
สายหอถังประปา ถึงบานนายเปลีย่น คํา
มะเมือง  บานหวยบุน  หมูท่ี ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๘,๙๐๐ ๑๘๔,๗๐๐ √ - -  กองชาง 

 
    

 
๒.๘  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่ โครงการ งบตาม

แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๔๐๖,๘๐๐ ๕,๔๒๕,๔๐๐ - √  ดําเนินการเบิกจายยังไม
ครบถวน 

สํานักปลดั 

๒. เบี้ยยังชีพผูพิการ ๒,๗๐๗,๒๐๐ ๒,๗๐๗,๒๐๐ ๑,๔๒๔,๐๐๐ - √  ดําเนินการเบิกจายยังไม
ครบถวน 

สํานักปลดั 

๓. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๖๖,๕๐๐ - √  ดําเนินการเบิกจายยังไม
ครบถวน 

สํานักปลดั 

 
 



-๑๓- 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ ๖๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘,๙๐๐ √ - -  กองการศึกษา 
๒. โครงการแขงขัน/ประกวดทักษะวชิาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรยีนการสอน) 

๓๙๑,๐๐๐ ๓๙๑,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๔. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบิหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

๙๘,๙๐๐ ๙๘,๙๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) 

๖๙,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 

๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๒๗,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๓๐๐ - √ - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๘. โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 

๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

๙. คาอาหารเสรมิ  (นม) ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๘๗๗,๘๗๖ ๑๒๘,๔๐๒.๑๒ √ - -  กองการศึกษา 
๑๐. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตร

นารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕-๖ 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ √ - -  กองการศึกษา 

๑๑. โครงการแขงขันกีฬาศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๓ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ √ - -  กองการศึกษา 

๑๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 

๔,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๖๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

 
 



-๑๔- 
 

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ √ - -  กองการศึกษา 
๒. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 
๓. โครงการสงเสริมการเลนกีฬา ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ √ - -  กองการศึกษา 
๔. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิน่ ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ √ - -  กองการศึกษา 

 
 
 

๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. กอสรางปายชื่อและรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาใน หมูที่ ๕ 

๓๗๐,๔๐๐ ๓๗๐,๔๐๐ ๓๖๘,๖๐๐ √ - -  กองชาง 

๒. ตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาใน 

๑๕๐,๐๐๐ ๗๖,๘๐๐ ๗๖,๘๐๐ √ - -  กองชาง 

 
 
 
 



-๑๕- 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
   ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. โครงการหมูบานนามอง ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 
๒. โครงการหมูบานปลอดขยะ ๘๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๓,๗๕๐ √ - -  สํานักปลดั 

 
๔.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. โครงการมัคคุเทศกทองถ่ิน  ๒๐,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 
๒. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมะ 

(๓ ธรรม) 
 ๒๐,๐๐๐ - - √ -  กองการศกึษา 

 
๔.๓  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ งบตาม
แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

งบอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  
ป ๒๕๖๑ 

เบิกจายจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ หนวยงาน
รับผิดชอบ ดําเนินการ

เสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑. โครงการปลูกหญาแฝก ๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - √ ไมไดดําเนินการ สํานักปลดั 
๒. โครงการอนุรักษปาชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ √ - -  สํานักปลดั 

 



-๑๖- 
 

สวนที่  ๓ 
 

บัญชีสรุปการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบเดือนเมษายน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ลําดับที่ ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ป(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔)ประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

จํานวนโครงการที่
ไดรับการจัดสรร

งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

รอยละของจํานวน
โครงการที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
จากจํานวนโครงการ
ทั้งหมดที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

รอยละของจํานวน
โครงการที่ดําเนินการ
จากจํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ครั้งที่ ๑) 

๑ การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม ๘๓ ๑๒ ๑๐.๕๓ ๒ ๗.๑๔ 
๒ การพัฒนาดานชุมชน หมูบานใหนาอยู ๑๓๓ ๖๖ ๕๗.๙๐ ๑๕ ๕๓.๕๗ 
๓ การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
๔๐ ๒๗ ๒๓.๖๘ ๙ ๓๒.๑๔ 

๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว ๑๘ ๙ ๗.๘๙ ๒ ๗.๑๔ 
รวม ๒๗๔ ๑๑๔ ๑๐๐ ๒๘ ๑๐๐ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาใน 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาใน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๒  (ระหวางเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒)   
______________ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๖๑   หมวด ๖ ขอ  ๒๙ 
(๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และรายงานผลตอผูบริหารทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน  โดยอยางนอยปละครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   นั้น 

 

เทศบาลตําบลนาใน   ไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๒   (ระหวาง
เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึง  มีนาคม  ๒๕๖๒)    ใหประชาชนในไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                                  
 

(นายพงษศักดิ์  โพธิ์ศรี) 
        นายกเทศมนตรีตําบลนาใน  


