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ส่วนที่ 1 
บทน า 

-------------------------------- 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม(Monitoring)และการประเมิน (Evaluation)เป็นกระบวนการที่แตกต่างมีจุดมุ่งหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่ อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืนๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ  
ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก

ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ 
งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็
จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
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จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงงาน หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพือ่เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  



๓ 
 

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงาน
ผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรื อสังเกต
แล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3.) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

6.) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

7.) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3.3 การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน

การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observetion) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการ 

ติดตามและ 

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น รายงาน
ผล 

สภาท้องถิ่น เสนอ 

  ภายในเดือนธันวาคม 
และ 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ  



๖ 
 

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน 

   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
  2) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะท าการทดสอบและวัดผล
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
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ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ  
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและการ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
   7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 
บัญชีสรุปผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาหัวบอ่ ประจ าปี 2564 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ค่าสนับสนุนการค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

2,000,000 1,308,650 1,279,270.00     กองการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาทักษะกิจกรรม 
การเรยีนรู ้

30,๐๐๐ 40,000 39,500     กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓,๘๐๐,๐๐๐ 2,896,000 2,445,000     กองการศึกษา 

4. โครงการอบรมพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม
เด็กและเยาวชนต าบลนาหัวบ่อ 

60,000 40,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

5. โครงการปูองกันเด็กจมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40,000 - - -    กองการศึกษา 

6. โครงการอบรมวัยรุ่นวยัใสห่างไกลยา
เสพติดและปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับท้องถิ่น 

50,000 50,000 30,000     กองการศึกษา 

7. โครงการอบรมส่งเสรมิและต่อยอดการ
เรียนรูต้ามแนวทางศาสตร์พระราชา 

๕0,000 ๕0,000 20,000     กองการศึกษา 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการค่ายวิชาการ ๔๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
9 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)ใหก้ับ

โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 2,168,300 1,689,553.24     กองการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรยีนรู้
ของเด็กและเยาวชน 

๒๐๐,๐๐๐ 120,000 --    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

11 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 2,255,000 -    กันเงินกรณไีม่ได้ก่อ
หนี2้,255,000 

กองการศึกษา 

12 โครงการปรับปรุงภมูิท้ศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลนาหัวบ่อ 

๔๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

13 โครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน ๔๐,๐๐๐ 30,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
14 โครงการเรียนรู้วิถีพุทธ ๒๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
15 โครงการอบรมส่งเสรมิการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
9๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

16 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

12๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

17 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

18 โครงการเยาวชนรักษ์ดนตร ี ๒๕,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

19 โครงการส่งเสริมการเรยีนภาษาตา่งประเทศ
ภาคฤดูร้อน 

12๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

20 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๐๐๐,๐๐๐ 152,000 146,323     กองการศึกษา 
21 โครงการปรับปรุงภมูิท้ศน์ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในต าบลนาหัวบ่อ 
๔๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

22 โครงการอบรมปฐมนเิทศผู้ปกครอง 20,000 20,000 19,950     กองการศึกษา 
23 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย

ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 
400,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

24 ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิค า 

31,000 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.8แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่น 

๕00,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจารีต
ประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  

100,000 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

3 โครงการภูเพ็ก ผ้าคราม ต านานสายน้ า ๕00,000 200,000 200,000     กองการศึกษา 

4 โครงการอนุรักษส์ืบสานประเพณวีัฒนธรรม
ชนเผ่าภไูท 

50,000 50,000 50,000     กองการศึกษา 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000 30,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
2. โครงการพัฒนาทักษะการปฎิบตัิงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน 
40,000 30,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 5,058     กองสาธารณสุข 

4. โครงการหน้าบ้าน น่ามองชุมชนปลอดโรค 100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
5. โครงการณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 
60,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

6. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

สาธารณสุขต าบลนาหัวบ่อ 
100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหา 
การขาดสารไอโอดีน 

30,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

9. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 400,000 380,000 91,400     กองสาธารณสุข 
10. โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฎิกลู 100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
11. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพ

อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 

1๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

12. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพื่อการปูองกันตนเอง 

20,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศกัยภาพ
ส าหรับผู้ปฎิบตัิการฉุกเฉินเบื้องตน้ หลักสูตร
เชิงปฏิบัติการ 

30,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

14. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารีฯ 

๑๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

15. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 12,577 
 

    กองสาธารณสุข 

16. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 

100,000 100,000 100,000     กองสาธารณสุข 

17 โครงการปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อกรณี
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

100,000 470,000 464,570     กองสาธารณสุข 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

18 
 

โครงการปูองกันเฝูาระวังโรคไวรัสโคโรนา 
2019(COVID – 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกดัเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐     กองการศึกษา 

19 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
(กลุ่มที่ 1 ) 

120,000 120,000 116,710     กองสาธารณสุข 

20 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
(กลุ่มที่ 2 ) 

131,000 131,000 132,005    โอนเพ่ิม 2,165 กองสาธารณสุข 

21 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(กลุ่มที่ 3 ) 

130,000 130,000 125,810     กองสาธารณสุข 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

๑๓,๑๐๐,๐๐๐ 13,695,600 12,545,400     กองสวัสดิการฯ 

2. โครงการเบี้ยความพิการ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 3,648,000 3,140,600     กองสวัสดิการฯ 
 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ ๒๒๐,๐๐๐ 318,000 192,000     กองสวัสดิการฯ 
4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัสาธารณะ

ต่างๆ 
๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

 

5. โครงการผู้สูงอายุแจม่ใส  ห่างไกล 
โรคซึมเศร้า 

๘๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้สูงอายุต าบลนาหัวบ่อ 

150,000 50,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
 

7. โครงการออกเยีย่มผูสู้งอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ๕๐,๐๐๐ 20,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
9. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผูสู้งอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

 
10. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส 
๘๐,๐๐๐ 10,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

11. โครงการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ๓๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
 

12. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

13. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 100,000 80,000 20,000     กองสวัสดิการฯ 
14. โครงการผู้สูงอายุแจม่ใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า 80,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ 150,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 

2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์ 100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
3. โครงการแข่งขันกีฬาจตรุมิตรระหว่าง

หน่วยงาน ส่วนราชการ ในต าบลนาหัวบ่อ 
30,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุม่ต่างๆ  
ในเขตต าบลนาหัวบ่อ 

๔๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

5. โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๖,๑๑,๘,๑๓,19 

๑,6๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิค า 

๓๑,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒.7 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์จากปลา 5๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชน / กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ในต าบลนาหัวบ่อ 

150,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาหัวบ่อ) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 80,000     กองการศึกษา 

5 โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวภเูพ็ก 
เชิงประวัติศาสตร ์

๙,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการก่อสร้างฉางข้าวประจ าหมู่บ้าน ๔๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
๒. โครงการrพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวและจ าหน่ายสินค้า 

OTOPต าบลนาหัวบ่อ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการส่งคืน

งบประมาณเนื่องจาก
สถานท่ีไม่พร้อม 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ าภูเพ็ก ๒,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการจดัสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทภูเพ็ก 5,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

5. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นผ้าคราม 3,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสินค้า OTOP 
เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีปราสาทพระธาตุภเูพ็ก
และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการจดัท าปูายบอกเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งสินค้า OTOP 
ต าบลนาหัวบ่อ 

200,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

8 โครงการจดัท าปูายแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติปราสาทพระธาตภุูเพ็ก 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

9 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยว
ปราสาทพระธาตภุูเพ็กต าบลนาหวับ่อ 

2,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๕๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
2. โครงการซ่อมแซมเมรุ  ๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
3. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 

(บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 ) 
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -    กันเงินกรณไีม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน ๘๐๐,๐๐๐ 
กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนพิธี 350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒  

เส้นหนองเดิ่น จากบา้นนายพรรษา วังทะเพชร 
ถึงวัดหนองเดิ่น 

3๕๐,๐00 270,000 269,000     กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก 
สายข้างอา่งเก็บน้ าภเูพ็กบ้านภูเพก็ หมู่ที่ 12 

500,000 497,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน 497,000 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กสาย 
บ้านนายค าภู ไชยตะมาตย์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 

500,000 497,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน 497,000 

กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ 
เส้นภายในหมู่บ้าน 

๒0๐,๐๐๐ 185,600 185,000     กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.
บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 

๒6๐,๐๐๐ 
 

253,000 205,500     กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
นาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านกลาง หมู่ที่ 10 

500,000 269,000 269,000     กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 

 
 



27 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านนาดี หมู่ท่ี 7  

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
สายข้างวัดศรีจันทร์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 

170,000 165,000 164,000     กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายทางเข้าวัด
บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 18 

500,000 500,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน498,000 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่11 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
สายบ้านนายสมเกียรติ  ค าทะเนตร       
บ้านหนองเม็ก หมู่ที8่ 

500,000 260,000 259,500     กองช่าง 

22 โครงการขุดสระพร้อมก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญม่ากดงขวาง 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 

16,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนสูง หมู่ที1่8 สายคุ้มโนนแต้ 
อ่างเก็บน้ าภูเพ็ก 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านนาดหีมู่ที ่7 – บ้านนาดี หมู่ที ่16 

200,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 สายหอถัง
ประปาลูกบอล 

500,000 500,000 -    กันเงินกรณีกอ่หน้ี
ผูกพัน 497,000 

กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองไผ่ หมู่ที6่ สายหน้าบ้าน 
นายอรุณ  การญุ 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายข้างไร่สุข
พอเพียงบ้านหนองดินด า หมู่ที่ 2 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที1่5 สายลัดคลองสายใหญ ่

500,000 270,000 207,500     กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองเม็ก หมู่ที8่ 
สายหน้าศาลาประชาคม 

500,000 473,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน 473,000 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.และ
วางท่อเมนต์ประปาใหม่ดอนปูุตาบ้านนาหัวบ่อ  
หมู่ที่ 1,15 

2,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตรูั้ว ล้อมรอบสระ
หลวงบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 และลอ้มรอบ 
หนองค าเงินบ้านหนองไผ ่

2,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 



30 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

32 โครงการก่อสร้างวางท่อเมนตร์ะบบประปา
หมู่บ้านใหม่ทั้งหมู่บ้านบ้านโนนเรอื   
หมู่ที่ 3,13, บ้านตอเรือ หมู่ 5 ,  
บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4  

1,100,000 200,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน 199,000 

หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  คุ้มโนนสวรรค์  
บ้านภูเพ็ก หมู่ที่  12 

110,000 109,000 108,000     กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 

120,000 105,000 104,000     กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ใน
พื้นที่ส านักงานเทศบาลต าบลนาหวับ่อ 

200,000 124,300 123,000     กองช่าง 

36 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน คสล. ภายในพ้ืนท่ี
ต าบลนาหัวบ่อ 

๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

37. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 

๓๐๐,๐๐๐ 270,000 205,500     กองช่าง 

 

 



31 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

38. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 

350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

39. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 

350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

40. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ า 
 ห้วยทรายตอนบน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 

10๐,๐๐๐ 
 

69,000 -    กันเงินกรณีก่อหนีผู้กพัน
68,000 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมูท่ี่ ๑๓
ภายในหมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

42. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบ้านโนนเรือ 
หมู่ ๓ (สระหลวง) 

๙๙๙,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

43 โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา 
บ้านนาหัวบ่อหมู่๑,๑๕ 

๙๙๙,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

44 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 1,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

 
 



32 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

45 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหัวบ่อ  
หมู่ที่ 1, 15,4 

200,000 167,000 167,000     กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังและ
เสรมิลูกรังตามถนนสายต่างๆที่ช ารุดเสียหาย
ในเขตต าบลนาหัวบ่อ 

400,000 250,000 1,345,000    เบิกจ่ายจากงบ
ซ่อมแซม 

 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
โดยขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

400,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ  กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างหอประชุม 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

49 โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมคีวามสุข ๓๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง/ต่อเตมิศาลาอเนกประสงค ์ ๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
 
 
 
 



33 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

51 โครงการขยายสะพาน เชื่อมต่อ 
บ้านบัวห้วยทราย 

๓๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน ๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
53 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

พร้อมสายพาดดับในต าบลนาหัวบอ่ 
๙๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

54. โครงการขยายเขตไฟฟูาภายในหมูบ่้าน/
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรภายในเขต
พื้นที่ต าบลนาหัวบ่อ 

1,700,000 
 

66,000 66,000    สายบ้านยาย 
แปลงศรี  วรรณสวสัด ิ

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

55 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒,๔,๕,๘,๑๐,๑๕,๑๗,๑๙ 

๒๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

56 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา 
ภายในหมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

57 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตกนั 
ตลิ่งห้วยนาจาน หมู่ที่ ๕  

1๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

58 โครงการขุดลอกล าห้วย/หนอง/คลองบึง 
สาธารณะต่างๆ ในต าบลนาหัวบ่อ 

5,000,000 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

59 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๒๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
60 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  

(ฝายแบบ มข.2527) 
๑๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน.คสล สายหน้าบ้าน 
นางจุฬารัตน์  ฟอร์รอย  บ้านโนนเรือ   
หมู่ที่ 13 

350,000 270,000 267,000     กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 
หนองปลาดุก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 

250,000 99,700 99,000     กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 

270,000 
 

166,000 165,000     กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมัย เสมบุตร ไปถึง   
คลองใหญ ่

300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 



35 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง 
ในเขตพื้นที่ บ้านนาสาวนาน หมู่ 17 

100,000 
 

99,700 99,000     กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง 
ในเขตพื้นที่ บ้านนาสาวนาน หมู่ 9 

100,000 
 

100,000 99,000     กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง 
สายเลียบล าห้วยทราย บ้านตอเรอื หมู่ที่ 5 

100,000 
 

100,000 100,000     กองช่าง 

68 โครงการขยายไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 19 

460,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อปูองกัน 
การรุกล้ าแนวเขตอ่างเก็บน้ าภูเพ็ก  
บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 

80,000 80,000 79,000     กองช่าง 

70 โครงการสร้างศูนยเ์รียนรู้ท้องถิ่นผา้ย้อมคราม 3,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

71 โครงการก่อสร้างตลาดประจ าต าบลนาหัวบ่อ 30,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



36 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

72 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่ 1 ต าบลนาหัวบ่อ 
เชื่อมบ้านสูงเนินต าบลพอกน้อย 

9,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่  11 ต าบลนาหัวบ่อ 
เชื่อมบ้านค าข่าหมู่ที่  9 ต าบลไร ่

3,600,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองไผ่
หมู่ที่ 11 – บ้านนาสาวนาน  หมูท่ี่ 17 

2,900,000 2,855,000 1,788,888    โครงการที่เกิน
ศักยภาพ 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

75 โครงการขุดลอกล าห้วยกอด 2,600,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนาดี หมู่ท่ี ๑๖ ต าบลนาหัวบอ่ 
เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่15ต าบลไร ่

9,300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



37 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

77 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่ 1 ต าบลนาหัวบ่อ 
เชื่อมบ้านสูงเนินต าบลพอกน้อย 

9,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านภูเพ็ก 
หมู่ที่ ๑๒ ต าบลนาหัวบ่อเชื่อม 
บ้านประชาสุขสันต์หมู่ที่ ๙ ต าบลขมิ้น 

9,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาสาวนานหมู่ที่ ๑๗ เชื่อม 
บ้านโนนเรือ หมู่ที๓่,๑๓ ต าบลนาหัวบ่อ 

๑,๔๙๐,000 - -    อ าเภอด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

80 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าห้วยเสือยันต์
บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ต าบลนาหัวบ่อ 

4,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

81 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ า ถังน้ าใสและ
โรงสูบน้ าพร้อมขยายท่อเมนต์ประปา 
สระหลวงบ้านโนนเรือ 

1,800,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



38 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

82 โครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 
3 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 3,819,000 3,819,000     กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

83 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลนาหวับ่อ เช่ือม 
บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลพอกน้อย 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

84 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 
บ้านนาดีหมู่ที่ ๑๖ ต าบลนาหัวบ่อ เช่ือม 
บ้านไร่ หมู่ที๑่ ต าบลไร ่

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 
บ้านนาดีหมู่ที่ ๗ ต าบลนาหัวบ่อ เช่ือม  
บ้านค าข่าน้อย ต าบลไร ่

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

86 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย 
บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที๑่ เส้นกลางหมู่บ้าน 
เชื่อมบ้านสูงเนินต าบลพอกน้อย 

9,0๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

87 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก 
ที่อ่างเก็บน้ าภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมูท่ี่ ๑๒ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

88 โครงการปรับปรุงถังกรองน้ าใสและ 
ถังกักเก็บน้ าใสพร้อมขยายเขตประปา 
สระหลวง 

๙,๒๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

89 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้นขนาด
ใหญ่ ห้วยวังเรือ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

90 โครงการก่อสร้างประปาฝายตาดแต้  
บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองไผ่ต าบลนาหัว 
เชื่อมบ้านบดมาด ต าบลพอกน้อย 

1,๘๐๐,000 1,707,000 1,120,000 
 

   โครงการที่เกิน
ศักยภาพเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านโนนสูง – บ้านตอเรอื 

๙,๐๐๐,000 8,999,000 6,080,000    โครงการที่เกิน
ศักยภาพเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

93 โครงการต่อเติมห้องประชุมสภา 
เป็นห้องท างานคณะผู้บริหาร 

1๕7,๐๐๐ 1๕7,๐๐๐ 156,000     กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

94 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพสัดเุปน็ห้อง
กิจการสภา 

499,000 499,000 497,500     กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาดุก บ้านนาสาวนาน หมู่ที1่7 

500,000 500,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน 498,000 

กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 

500,000 500,000 -    กันเงินกรณีก่อหนี้
ผูกพัน497,000  

กองช่าง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที ่8 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

98 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  และถนน 
คสล.จากบ้านนายกติติศักดิ์ แสนปัดสี   
ถึงบ้านนายค าปอน  หาญมนตร ี

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

99 โครงการไฟฟูาเพื่อการเกษตรหมูท่ี่ 6,7 300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

100 โครงการขยายสะพานหน้าบ้านช่างงอน 300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

101 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากหน้าบ้าน   
นายบุญนารก เหลาแตว ไปถึง หน้าบ้าน  
นางสาวสุพัตรา เหลาแตว 
ระยะทาง 200 เมตร   

300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมัย เสมบุตร ไปถึงคลองใหญ ่

300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

103 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 
ห้วยนาจาน บ้านหนองไผ่ หมู่ 11 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

104 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 
ห้วยลี้ผี (สายค าปลากั้ง) บ้านนาสาวนาน 
หมู่ที่ 9 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

105 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 
ห้วยลี้ผี (สายถ้ าปุอง)  
บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

106 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 
ห้วยบง บ้านนาดี หมู่ที่ 16 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

107 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 2 
ช่องทาง ห้วยไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู ่19,
บ้านโนนเรือ หมู่ 3        

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

108 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 2 
ช่องทาง ห้วยลี้ผีช่วงที่ 2 บ้านนาสาวนาน 
หมู่ที่ 9        

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

109 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

110 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านกลาง หมู่ที่ 10     

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

111 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

112 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

113 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านนาวสาวนาน หมู่ที่ 9 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

114 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

115 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

116 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 

490,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านหนองดินด า หมู่ 2 สายหนา้บ้าน 
นายชัยวิชิตร – บ้านนายสวสัดิ ์

808,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านโนนเรือ หมู่ 3 ซอยบ้าน 
นายเกษม ไชยตะมาตย ์

2,629,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านโนนเรือ หมู่ 13 สายนากอย  
นานายอินแปลง ไชยตะมาตย ์

3,966,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านหนองดินด า หมู่ 2 สายบ้าน 
นายพรรษา – กลองยาว 

1,240,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านนาสาวนาน หมู่ 17 สายปุาช้า – 
หนองพอก 

7,177,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านกลาง หมู่ 10 สายนาคันซ้าย – 
 ไร่สุขพอเพียง 

11,210,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านนาสาวนาน หมู่ 9 สายขา้งศูนย์เด็ก –  
ถ้ าผาจันทร ์

8,605,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านนาสาวนาน หมู่ 9 สายห้วยลีผ้ ี

5,105,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟูานวัตกรรมไทย  
บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 สายเลียบอ่างเก็บน้ าภูเพ็ก 

1,871,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เลียบอ่างเก็บน้ าภูเพ็ก หมู่ที่ 12 
 

2,328,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



47 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาดี – บ้านค าข่าน้อย   

4,663,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไผ่น้อย –บ้านค าข่าน้อย 

5,339,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาดี – บ้านไร ่

1,422,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสาวนาน – บ้านโนนเรือ 

951,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

131 โครงการขุดลอกหนองกุง บ้านนาดี หมู่ 7 4,778,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองดินด า  หมู่  2  สายไรสุ่ขพอเพียง - 
ฟาร์มหม ู

12,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาสาวนาน-ถ้ าผาจันทร์ บ้านนาสาว 
นาน  ม.9 

5,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างต าบลนาหัวบ่อกับต าบลไร่   
สายนาด-ีค าข่า 

5,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โนนเรือ – นาสาวนาน หมู่ที่ 3,9 

1,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างต าบลนาหัวบ่อกับต าบลไร่ ถนน
สายนาดี – ไร ่

2,200,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบอ่างภเูพ็กพร้อมหินทิ้งขอบอ่างถนน
เลียบอ่างเก็บน้ าภูเพ็ก หมู่ 12 

3,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายโนนสูง – ตอเรือ หมู่ 18 , 5 

2,200,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนปาร์ม – ถ้ าขาม บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 17 

6,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาสาวนาน – ภูน้อย บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 9,17 

6,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองพอกบ้านนาสาวนาน หมู่ 17 

4,100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



50 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเรือ หมู่ 3 สายบ้านนายเกษม มาพร 

800,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 สายโนนสูง –  
อ่างเก็บน้ าห้วยวังเรือ 

5,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้นนาหัวบ่อ หมูท่ี่ 15  
สายส านักสงฆเ์ดิ่นสวรรค์ ถนนบ้านนาหัวบ่อ 

5,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที ่13  
สายนานายอินแปลง ไชยตะมาตย ์  

2,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

146 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากหน้าบ้าน   
นายบุญนารบ  เหลาแตว  ไปถึง หน้าบ้าน  
นางสาวสุพัตรา  เหลาแตว 
ระยะทาง 200 เมตร   

300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



51 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1.  โครงการธนาคารขยะชุมชน 30,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
2. โครงการจดัซื้อถังขยะ 300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
3. โครงการคดัแยกขยะต้นทาง ๓๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

30,000 30,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 200,000 50,000 45,000     กองการศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรมตามพระราชด าริและพระ

ราชเสาวนีย ์
20,000 20,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

4 โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร  50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
5. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
6. โครงการปูองกันและควบคุมไฟปุา 20,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 300,000 404,310    โอนเพ่ิม ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมเสริมสรา้งความรูด้า้นวินัย 
และการบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงาน 

๑๕,๐๐๐ 10,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

3 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาของ อปท. 

20,000 20,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

4 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็ (เว็บไซต์) 10,000 10,000 30,000    โอนเพ่ิม ส านักปลดั 

5 โครงการสอบแนวเขตทีส่าธารณะประโยชน ์ ๑๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อ 

๕๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ  
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๕,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

8 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร/สท.ผู้น าท้องถิ่น/พนักงานและลูกจ้าง 
ทต. 

๓๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  

10 โครงการออกหน่วยบริการจดัเก็บภาษี ๒๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองคลัง 
11 โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมลูแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจ าปี 
๑๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองคลัง 

12 โครงการรับเสด็จ ๕๐,๐๐๐ 214,456 214,456    โอนเพ่ิม ส านักปลดั 

13 โครงการจดังานวันรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ 10๐,๐๐๐ 25,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

14 ค่ารังวัดหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

15 โครงการอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ เช่น  
ภาครัฐ เอกชนหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ 20,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

16 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 687,290    โอนเพ่ิม ส านักปลดั 

17 โครงการอบรมเสริมสรา้งความซื่อสัตยส์ุจรติ
และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

10,000 10,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

18 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการซ้อมแผนปูองกันและระงบัอัคคีภัย 
 

20,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

2 โครงการกู้ชีพกู้ภัยใส่ใจสุขภาพ 20,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 
3 โครงการจดัซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับ 

การปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร. 
50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข 

4 โครงการติดตั้งเครื่องหมายและปูายสัญญาณ
จราจร 

๙๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

5 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาอบุัติเหต ุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

๑๒๐,๐๐๐ 20,000 19,945     ส านักปลดั  

6 โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบสาธารณภยั 200,000 100,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

อปพร.และพนักงานในการปฏิบัตงิาน 
ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจติอาสาภยัพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

200,000 120,000 120,000     ส านักปลดั 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศกัยภาพอปพร. 100,000 100,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน 

และควบคมุไฟปุา 
150,000 25,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

11 โครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ าประปาดบัเพลิง 
จ านวน  2 จุด  

30,000 27,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
ในต าบลนาหัวบ่อ 

๕๐,๐๐๐ 40,000 - -   ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 9 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นปี 
(พ.ศ.2561-

2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2564 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,500 9,500 10,250    โอนเพ่ิม ส านักปลดั  
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๑๒,๔๐๐ 230,832 141,883     ส านักปลดั 
3. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) 
๔5,๐0๐ ๔2,๐3๐ ๔2,๐3๐     ส านักปลดั 

4. เงินสมทบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชกา 
รส่วนท้องถิ่น 

450,000 497,932 497,932    โอนเพ่ิม ส านักปลดั  

5. เงินสมทบส านักงานหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ 

260,000 260,000 209,002     ส านักปลดั 
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บัญชีสรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) 

ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 

ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากจ านวน
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ด าเนินการ
จากจ านวนโครงการ

ที่ปรากฏใน 
เทศบัญญติั

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

พ.ศ.2564 
 

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 37 26 34.58 2๖ 34.67 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10 3 2.80 4 5.33 

3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 26 28.04 ๒๑ 28.00 

4 การบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 2 8.41 0 0 

5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

18 18 16.82 ๑๗ 22.67 

 รวม 107 75 70.09 ๖๘ 90.67 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเสนอโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีจ านวนโครงการที่

บรรจุในแผนพัฒนาที่มาก แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อย มีข้อจ ากัดในการพัฒนา 
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป

ด้วยความล่าช้า 
3. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร ท าให้การ

ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
4. การแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้และมีการโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการปูองกัน 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกิดขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 

 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการปูองกันภัยจากธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง 

 3. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
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ประกาศเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) 

-------------------------- 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓)   ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
 

  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖5) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน  จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 27  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

 

(นายเจริญ   แก้วโงน) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 


