
 
ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ  30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ  ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  ซึ่งให้มีวิธีการประเมินผลตามระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ดังนั้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบฯ  และพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ  และ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  และสถานการณ์ภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนา  สภาท้องถิ่น  และประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
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รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ 1               บทน า 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่  มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ  อาทิเช่น  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

  อย่างไรก็ดีแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

ด ังนั้น เ พื ่อการปฏิบ ัต ิให ้เป ็น ไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการจ ัดทำ
แผนพัฒนาองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข ้อ 29 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  จ ึงขอรายงานผลการดำเน ินงาน การจ ัดทำงบประมาณ การใช ้จ ่าย 
และผลการต ิดตามประเม ินผลแผนพัฒนาส ี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่  2   
มาเพ ื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 
 

1 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ 2                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก   ได้ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยผู้บริหารเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก  ได้แต่งตั้งคณะกรรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือให้ทุกส่วน
ราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล  โดยมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนท าหน้าที่
รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ   เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล  สภา
เทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559   
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก 

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตาม  (Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผน
ด าเนินการประจ าปี  พ.ศ.2561  และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  จะได้พิจารณาแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการติดตามด าเนินงาน  โดยให้ทุกหน่วยงานสังกัดเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ติดตามการ
ใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ในความรับผิดชอบ  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
พร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง  ดังนี้ 
  รอบท่ี 1  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  รายงานภายในเดือนเมษายน  2561 
  รอบท่ี 2  (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)  รายงานภายในเดือนตุลาคม  2561 
  และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  เสนอผู้บริหารเทศบาล 

2. การประเมินผล   (Evaluation)  เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ 
ด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทาง
คณะกรรมการชุมชน   และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่  ตามแบบ  3/2  และ   3/3   ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  
จะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง  ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไป  
เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้  
หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการ พัฒนาที่ก าหนดไว้  หรือมี
ยุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพ่ือน าเสนอ
ต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนา
ครั้งต่อไป 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ 3     ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปี  2561 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

“เทศบาลต าบลหนองบัวโคกเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเสมอภาค  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค   สาธารณปูการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

การติดตาม 
  การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ในปีงบประมาณ  2561  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งทุกภาคส่วนราชการได้บรรจุ
โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  4   ยุทธศาสตร์  โดยบรรจุ
โครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายด าเนินการในปี  2561  ไว้จ านวน  82  โครงการ   และผู้บริหารเทศบาลได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น  72  โครงการ  ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 
การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (swot)  เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2561 
รอบเดือนตุลาคม  (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ าปี  2561 

โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ โครงการ 
ที่เพิ่มเติม 

งบประมาณ โครงการ 
ทั้งหมด 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและโครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

12 3,498,000 3 932,000 15 4,430,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

33 5,994,000 - - 33 5,994,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 490,000 6 40,000 17 530,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการที่ดี 

15 1,180,000 2 35,500 17 1,215,500 

รวม 71 11,162,000 11 1,007,500 82 12,169,500 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปีย้อนหลัง 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 
ปี 2561 

แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 
ปี 2561 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

4 1,808,000 15 4,430,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

31 3,618,000 33 5,994,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 400,000 17 530,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการที่ดี 

22 10,795,000 17 1,215,500 

รวม 66 16,621,000 82 12,169,500 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 3  จ านวนโครงการและงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงการสร้างพื้นฐาน 

 
- 
 

 
- 

 
13 

 
31.71 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของชุมชน 

 
15 

 
53.57 

 
13 

 
31.71 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
7 

 
25 

 
7 

 
17.07 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการที่ด ี

 
6 

 
21.43 

 
8 

 
19.51 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
รวม 

 

 
28 

 
100 

 
41 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
ตารางท่ี 4  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต  
และความเข้มแข็งของชุมชน 
 

2,186,075.73 88.58 - - 2,186,075.73 88.58 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

86,010  3.49 - - 
 

86,010 3.49 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการที่ด ี
 

195,913.21  7.93 - - 195,913.21 7.93 

 

รวม 
 

 
2,467,998.94 

 

 
100 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
2,467,998.94 

 

 
100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 5   สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผน ปี 2561 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 15 4,430,000 7 2,085,000 - - 
รวม 15 4,430,000 7 2,085,000 - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 440,000 4 480,000 3 80,929.20 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 595,000 10 595,000 2 349,395 
แผนงานการศึกษา 7 2,210,000 7 1,876,600 4 851,659.78 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 287,000 8 247,000 3 21,191.75 
แผนงานงบกลาง 4 2,462,000 4 2,606,000 3 882,900 

รวม 33 5,994,000 33 5,854,600 15 2,186,075.73 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000 1 10,000 - - 
แผนงานสาธารณสุข 12 250,000 11 210,000 6 84,560 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 190,000 3 130,000 1 1,450 
แผนงานงบกลาง 1 70,000 1 50,000 - - 

รวม 17 530,000 16 400,000 7 86,010 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 955,500 10 974,000 4 148,383.21 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 210,000 5 150,000 2 47,530 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 30,000 - - 

รวม 17 1,215,500 16 1,154,000 6 195,913.21 
 
 
 

 
82 

 
12,169,500 

 
72 

 
9,433,600 

 
28 

 
2,467,998.94 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 6   สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผน ปี 2561 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 13 4,030,000 7 2,085,000 - - 
รวม 13 4,030,000 7 2,085,000 - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 440,000 4 480,000 3 80,929.20 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 595,000 10 645,000 2 349,395 
แผนงานการศึกษา 6 1,260,000 6 996,600 3 433,379.78 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 287,000 8 247,000 3 21,191.75 
แผนงานงบกลาง 3 2,442,000 3 2,586,000 3 882,900 

รวม 31 5,024,000 31 4,954,600 14 1,767,795.73 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000 1 10,000 - - 
แผนงานสาธารณสุข 5 180,000 5 170,000 2 58,560 

แผนงานเคหะและชุมชน 3 190,000 3 130,000 1 1,450 

       
รวม 8 360,000 8 310,000 3 60,010 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 873,500 8 910,000 4 148,383.21 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 210,000 5 150,000 2 47,530 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 30,000 - - 

รวม 15 1,133,500 14 1,090,000 6 195,913.21 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 7   สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) (ต่อ) 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผน ปี 2561 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 2 400,000 - - - - 
รวม 2 400,000 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

      

แผนงานงบกลาง 1 20,000 1 20,000 - - 
แผนงานการศึกษา 1 950,000 1 880,000 1 418,200 

รวม 2 970,000 2 900,000 1 418,200 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      

แผนงานสาธารณสุข 7 70,000 6 40,000 4 26,000 
แผนงานงบกลาง 1 70,000 1 50,000 - - 

รวม 8 140,000 2 90,000 4 26,000 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 82,000 2 64,000 - - 
รวม 2 82,000 2 64,000 - - 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 8   สรุปผลการด าเนินงาน  (โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) (ต่อ) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผน ปี 2561 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 71,000 4 61,500 2 16,900 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 38,000 1 38,000 1 38,000 
แผนงานสาธารณสุข 2 31,500 2 31,500 2 31,500 
แผนงานเคหะและชุมชน 4 106,000 3 36,000 3 29,250 
       

รวม 12 246,500 10 167,000 8 115,650 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 9  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปีงบประมาณ  2561  รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว ้

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
รูปตัวยู  ถนนเทศบาล ซอย 7 

495,000 498,000 -  - กองช่าง  กันเงิน 498,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล  
ซอย 16 

329,000 316,000 -  - กองช่าง  ยกเลิก 
เนื่องจากปริมาณงาน
เปลี่ยน 

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล  
ซอย 14 

282,000 258,000 256,000  2,000  
 

กองช่าง - มีการคมนาคมที่สะดวก 
 

               - 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
รูปตัวยู  ถนนเทศบาล ซอย 10 

460,000 482,000 -  - กองช่าง  กันเงิน 482,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 
ซอย 4 

282,000 - -  - กองช่าง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก 

600,000 153,000 - - - กองช่าง   กันเงิน 141,300 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 

2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพัสด ุ

200,000 62,000 -  - กองช่าง - กันเงิน 62,000 

8 โครงการปรับปรุงทาสีรั้ว
ส านักงานเทศบาลหลงัเก่า 

150,000 - -  - กองช่าง - ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

9 โครงการปรับปรุงเสยีงตามสาย 100,000 -    กองช่าง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
10 โครงการก่อสร้างสันชะลอ

ความเร็ว ถนนเทศบาล 
200,000 - -  - กองช่าง - ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

11 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 
ซอย 16 

316,000 316,000 -  - กองช่าง  เพิ่มเติมแผน ฉบับที่ 1 
โอนงบประมาณ 

12 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล 

500,000 - -  - กองช่าง - เพิ่มเติมแผน ฉบับที่ 1,2 
 

13 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บขยะ
อันตราย 

116,000 - -  - กองช่าง - เพิ่มเติมแผน ฉบับที่ 1,2 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 

2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการงานรัฐพธิ ี 300,000 300,000 8,200 29,628 262,172 ส านักปลัด จัดกิจกรรมงานเก่ียวกับรัฐ
พิธี/และร่วมงานกับทาง
อ าเภอจัตุรัส 

- 

2 โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000 - 7,260 2,740 ส านักปลัด จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
ท าบุญตักบาตร ท าความ
สะอาดบริเวณวัด 

               - 

3 โครงการอินเตอร์เน็ตเทศบาล 50,000 90,000 37,458 44,041.20 8,500.80 
 

ส านักปลัด - ให้บริการอินเตอร์เน็ต
เทศบาลฟรีแก่ผู้มาขอใช้
บริการ 

               - 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

80,000 80,000 -  - ส านักปลัด                - 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 

2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการอบรมทักษะอาชีพ
ส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ 

30,000 30,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ในชุมชน 

50,000 50,000 - 26,075 23,925 กองสวัสดิการ
สังคม 

-ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- 

3 โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมัก
ตามวิถีเกษตรพอเพียง 

30,000 30,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

10,000 10,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านพฒันาชุมชน 

300,000 350,000 - 323,320 26,680 กองสวัสดิการ
สังคม 

-ประชาชนได้รับความรู้จากการอบรม
และศึกษาดูงาน 

- 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 50,000 50,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

-สมาชิกกลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางอ าเภอจัตุรัส  และได้แสดงออก
ถึงบทบาทในการพฒันาชุมชนและ
สังคม 

ไม่ได้เบิกจา่ย
งบประมาณ 
เนื่องจาก
ร่วมงานกับทาง
อ าเภอ 

7 โครงการจัดท าแผนชุมชน 5,000 5,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

8 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย
ยาเสพติด 

30,000 30,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการวันคนพิการสากล 10,000 10,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอาย ุ

80,000 80,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

400,000 400,000 200,000 110,000 90,000 กองการศึกษา -ศพด.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่างๆ 
-จัดอาหารกลางวนัให้กับเด็กเล็กที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

- 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000 20,000 6,591  13,409 กองการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับทาง
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 

 

3 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

200,000 115,000 - 88,862.06 26,137.94 กองการศึกษา -เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกคน 

- 

4 โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 

600,000 421,600 - 234,517.72 187,082.28 กองการศึกษา -โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกไดร้ับ
อาหารเสริม(นม)ครบทุกคน 

- 

5 โครงการอบรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

20,000 20,000 -  - กองการศึกษา  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

20,000 20,000 -  - กองการศึกษา  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ ์

40,000 40,000 -  - กองการศึกษา - ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

100,000 50,000 -  - กองการศึกษา - ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการท าบญุตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่ 

30,000 40,000 36,926.40  - กองการศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการร่วม
ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

โอน
งบประมาณ
เพิ่ม 

4 โครงการประเพณีสงกรานต ์ 30,000 30,000 - 14,083 15,917 กองการศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์

- 

5 โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

30,000 30,000 - 6,808.75 23,191.25 กองการศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

- 

6 โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000 50,000 17,342.25  32,657.75 กองการศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

 

7 โครงการวันวิสาขบชูา 2,000 2,000 - 300 1,700 กองการศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการร่วม
กิจกรรมประเพณีวันวิสาขบชูา 

- 
 

8 โครงการสืบสานประเพณีกวน
ข้าวทิพย ์

5,000 5,000 2,200  2,800 กองการศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณีกวนขา้ว
ทิพย์ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

2,000,000 2,016,000 1,140,900 715,300 159,800 กองสวัสดิการ
สังคม 

-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุทุกเดือน 

- 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

400,0000 528,000 231,200 157,600 139,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
คนพิการทุกเดือน 

- 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ 

42,000 42,000 13,500 10,000 18,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้
ติดเชื้อเอดส์ทุกเดือน 

- 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

20,000 10,000 -  - ส านักปลัด  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 30,000 30,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการท าความสะอาดท่อและ
รางระบายน้ า 

30,000 30,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

ไม่มีขยะอุดตันท่อและรางระบายน้ า 
และระบายน้ าไดท้ัน น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

ด าเนินการ โดย
ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา้ 

30,000 30,000 - 21,300 8,700 กอง
สาธารณสุข 

-จัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

- 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 50,000 - 37,260 12,740 กอง
สาธารณสุข 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
แจกทรายอะเบทและพน่หมอกควัน 

- 

5 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคเอดส์ 

40,000 30,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการหนองบัวโคกสะอาดตา 30,000 30,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ 80,000 50,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

น ารถตักหน้าขุดหลังของเทศบาลไป
ขุดและฝังกลบขยะทีบ่่อขยะเทศบาล 

ด าเนินการ โดย
ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 โครงการจัดการขยะอย่างครบ
วงจร 

80,000 50,000 - 1,450 48,550 กอง
สาธารณสุข 

-ประชาชนคัดแยกขยะได้ถูกต้อง - 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

60,000 100,000 -  - กองคลัง ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมในเขต
เทศบาล 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

20,000 20,000 432  19,568 ส านักปลัด ประชาชนมาร่วมประชุมประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 

        - 

3 โครงการปรับปรุงศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

10,000 30,000 -  - ส านักปลัด ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

ด าเนินการ โดย
ไม่ใช้
งบประมาณ 

4 โครงการประกันภัยรถราชการ 50,000 40,000 - 16,588.21 23,411.79 ส านักปลัด รถราชการได้ท าประกันภัยครบทุกคัน - 
 

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล 

200,000 200,000 - 126,015 73,985 ส านักปลัด ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาลได้รับความรู้ และ
สามารถน าความรู้มาพัฒนาองคก์ร 

- 

6 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาล 

30,000 20,000 -  - ส านักปลัด  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 

400,000 400,000 -  - ส านักปลัด  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

8 โครงการเลี้ยงรับรอง 100,000 100,000 5,976 5,780 88,244 ส านักปลัด เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุม
สภา/และคณะที่มาตรวจเยี่ยม
เทศบาล 

- 

9 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานของเทศบาล 

3,500 - -  - ส านักปลัด - เพิ่มเติมแผน 
ฉบับที่ 1 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชพี
และ OTOS 

40,000 10,000 -  - ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

40,000 10,000 -  - ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

- ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการฝึกภาคสนาม อปพร. 10,000 10,000 -  - ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

- ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

80,000 80,000 29,179.30 28,870 21,950.70 ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้
ประสบอบุัติเหตุ 

- 

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (7 
วัน อันตราย) 

40,000 40,000 19,266 18,660 2,074 ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

ให้บริการบริเวณสี่แยกหนองบัวโคก
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

- 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการจัดท าผังเมืองรวม
ระดับท้องถิ่น 

50,000 30,000 -  - กองช่าง  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 

2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
พื้นที่เขตเทศบาล 

200,000 - -  - กองช่าง  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการขยายเขตประปา
ภายในพื้นที่เขตเทศบาล 

200,000 - -  - กองช่าง  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก 

20,000 20,000 -  - กองสวัสดิการ
สังคม 

- ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการอาหารกลางวนั 
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 
(ทองวิทยานุกูล) 

950,000 880,000 396,000 418,280 65,720 กองการศึกษา -โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกไดร้ับ
อาหารกลางวันครบ 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

30,000 - -  - กอง
สาธารณสุข 

 ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ 

2 อุดหนุนโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ (To Be 
Number One)  ชุมชนที่ 1 

7,000 7,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

 เพิ่มเติมแผน  
ฉบับที่ 1 

3 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดนี  
ชุมชนที่ 1 

7,000 7,000 - 7,000 - กอง
สาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 

เพิ่มเติมแผน  
ฉบับที่ 1 

4 อุดหนุนโครงการสืบสานพระ
ปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม ชุมชนที่ 1 

6,000 6,000 - 6,000 - กอง
สาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้า
นม ให้ประชาชนตรวจเบื้องต้นด้วย
ตนเองได ้

เพิ่มเติมแผน  
ฉบับที่ 1 

5 อุดหนุนโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ (To Be 
Number One)  ชุมชนที่ 2 

7,000 7,000 -  - กอง
สาธารณสุข 

 เพิ่มเติมแผน  
ฉบับที่ 1 

6 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดนี  
ชุมชนที่ 2 

7,000 7,000 - 7,000 - กอง
สาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 

เพิ่มเติมแผน  
ฉบับที่ 1 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

7 อุดหนุนโครงการสืบสานพระ
ปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม ชุมชนที่ 2 

6,000 6,000 - 6,000 - กอง
สาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้า
นม ให้ประชาชนตรวจเบื้องต้นด้วย
ตนเองได ้

เพิ่มเติมแผน  
ฉบับที่ 1 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการสมทบกองทนุระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น 

70,000 50,000 50,000  - กอง
สาธารณสุข 

สมทบเงินเข้ากองทนุระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิน่ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

ต.ค. 60- 
มี.ค.61 

เม.ย. 61- 
ก.ย.61 

1 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ อปท. 

50,000 32,000 -  - กองคลัง  ยกเลิกโครงการ 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

32,000 32,000 -  - ส านักปลัด  เพิ่มเติมแผน  
 ฉบับที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 

ล าดับ
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด/
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้บานเปิดชนิด 
2 บาน) จ านวน 
2 หลัง 

12,000 12,000 12,000 - กองคลัง ตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้บานเปิดชนิด 2 บาน) จ านวน 2 
หลัง 

- 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 
ลิ้นชัก) จ านวน 
1 หลัง 

5,500 5,500 4,900 600 กองคลัง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก) 
จ านวน 1 หลัง 

- 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ 

22,000 22,000 - - ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

 ยกเลิก จัดซื้อปี 
งบประมาณ 
2560 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ 

22,000 22,000 - - กองคลัง  ยกเลิก จัดซื้อปี 
งบประมาณ 
2560 

5 สร้างความ
เข้มแข็งของ 
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยาน 
ยนต์ ขนาด 
110 ซีซี  

38,000 38,000 38,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดซื้อรถจักรยาน 
ยนต์ ขนาด 110 ซีซี  

- 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด/
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561) 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

(เทศบัญญตัิ) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 

9,500 - - - ส านักปลัด 
 

 ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ 

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 

9,500 9,500 9,500 - กอง
สาธารณสุข 

 - 

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน 

22,000 22,000 22,000 - กอง
สาธารณสุข 

 - 

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

ล้อวัดระยะทาง 10,000 10,000 5,000 5,000 กองช่าง จัดซื้อล้อวัดระยะทาง แผนเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เทปวัด
ระยะทาง 

5,000 5,000 3,250 1,750 กองช่าง จัดซื้อเทปวัดระยะทาง แผนเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เครื่องตบดิน 21,000 21,000 21,000 - กองช่าง  แผนเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ถังขยะ 70,000 - - - กอง
สาธารณสุข 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 10  สรุปผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปี พ.ศ.2561   
               รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปี 2561) 

โครงการ 
ตั้งงบประมาณ 

โครงการ 
ที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงการสร้างพ้ืนฐาน 

15 18.30 7 9.72 - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของชุมชน 

33 40.24 33 45.84 15 53.57 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 20.73 16 22.22 7 25 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการที่ดี 

17 20.73 16 22.22 6 21.43 

รวม 82 100 72 100 28 100 
 
-  โครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี  พ.ศ.2561  จ านวน  82  โครงการ  งบประมาณ  12,169,500.-บาท 
เพ่ิมเติมแผน  (ครั้งที่ 1)  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  1,007,500.-บาท  
รวม  82  โครงการ  งบประมาณ  12,169,500.-บาท 
   
-  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  จ านวน  72  โครงการ  งบประมาณ 9,433,600.-บาท   
 
-  ผลการด าเนินงาน ในรอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
จ านวน  28  โครงการ  งบประมาณ  2,467,998.94  บาท 
 
จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.2561 จ านวน  82  โครงการ   
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2561 จ านวน  72  โครงการ     
เป็นโครงการที่ด าเนินการในรอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) จ านวน  28 โครงการ 
 
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (28x100)/82 = 34.15  
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 
 
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (28x100)/72 = 38.89      
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ 4                   ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
  สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ  เพ่ือน าไปอธิบายถึงสาเหตุที่การ
ด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด  ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ผลการพิจารณา 
  พิจารณาแล้วพบว่า  ในช่วง   6  เดือนหลังของปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก  มีการด าเนินการเป็นเพียงบางส่วน  ดังนี้ 

 โครงการที่ตั้งไว้เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  จ านวน  82  โครงการ   
 โครงการที่น ามาตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  จ านวน  72  โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ  87.80  ของโครงการทั้งหมด 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบท่ี 2  (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  28  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.15  ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.
2561  ทั้งหมด 

 โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน 28โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  38.89 ของโครงการที่ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ทั้งหมด 

 โครงการที่ยกเลิก  จ านวน  -  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  -  ของโครงการที่บรรจุในแผน 
พัฒนาสี่ปี  พ.ศ.2561  ทั้งหมด 

 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ยังมีความล่าช้า  และบางโครงการ 

ยังต้องรองบประมาณ  ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งให้หน่วยงานเบิกจ่ายรีบด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน    

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชุมประชาคมยังมีน้อย  ไม่สามารถสะท้อนปัญหา  ความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 
 2.เทศบาล  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
 3.แจ้งให้ทุกกอง/ฝ่าย/งาน  เร่งด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  อยู่ที่การส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน  และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมคิดร่วมท า  
ร่วมรับผิดชอบ  โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  จึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า  ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้อง
ท า  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  2561  นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่าน
มา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ด าเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็น
รูปธรรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 256๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 

 


