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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม         
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  จึงได้ด าเนินการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
พฤศจิกายน  2564 
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ส่วนที ่ ๑ 
บทน า 

 
การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ  

การติดตามและประเมินผลของเทศบาลต าบลหน องหญ้าลาด เป็นการติดตาม              
และประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น      
โดยก าหนดเปูาหมายเป็นรายปี และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลที่เกิดจากการน าโครงการต่างๆไป
ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา          
ที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนา       
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หรือไม่    
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมนิผลแผน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์ 
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ส่วนการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต  

2. วตัถปุระสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
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๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ประโยชนข์องการติดตามและประเมนิผล 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือท าการประเมินผล
ต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้ าง         
และปญัหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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4. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่าง
การด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การติดตาม
เป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการด า เนินงานแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล        
หนองหญ้าลาด ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการออกส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับ
ผลจากโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกปี โดยใช้แบบร ายงานตามคู่มือการติดตาม             
และประเมินผลการจัดท าและเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลผ่านระบบ e-plan เป็นแบบติดตามแผนพัฒนา 
โดยระบบ    e-plan เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนและ
วิเคราะห์     ความสอดคล้องของการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับได้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ก าหนด
ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี          
แล้วรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
เพ่ือน าเสนอต่อเสนอสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 

****************** 
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ส่วนที ่๒ 
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ จุดมุง่หมายและแนวทางการพฒันา 

 
๑. วสิยัทัศน ์

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

    “สงัคมนา่อยู ่ การเรยีนรูพ้ัฒนา  เศรษฐกจิพอเพียงแบบยั่งยนื” 
๒. ยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไป
ก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  จากการ
วิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่   4   การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. เปาูประสงคร์วม  
   1. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่   
   2. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลิตผลสินค้าเกษตรเพ่ิมขีดความสามารถ      
ของอุตสาหกรรม แรงงานและผู้ประกอบการ ธุรกิจการท่องเที่ยวบริการการค้า   
   3. เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชนบท 
   4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ   
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ   
   6. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่นวัตกรรมของจังหวัด   
   7. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารการเงิน  การคลังและพัฒนาระบบข้อมูลข่าว
สารสนเทศด้านการเงินและการคลังระดับจังหวัด 
   8. ใช้วิถีชีวิตการเจริญเติบโตโดยน้อมน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตจังหวัด   
   9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
   10. มีอาชีพที่ด ารงรายได้อย่างยั่งยืน    
   11. มีวัฒนธรรมอันดีงามและการศึกษาหล่อหลอมชีวิต   
    12. ด าเนินการผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีศรีสะเกษ 
   13. ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นพ้ืนที่ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมข้ึน  
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   14. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
   15. เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ 
   16. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน  
   17. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
   18. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี 

๔.  ตวัชีว้ดั และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเส้นทางขนส่ง  ที่มีความสะดวกรวดเร็ว   
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการลงทุนและการแข่งขัน 

ส่งเสริม/สนับสนุนการลงทุนและ
พานิชยกรรม 

ร้อยละของนักลงทุนมีความพึงพอใจส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ  
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนและการแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาการศึกษาและการกีฬา จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา  การจัดการศึกษา/

กระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และ
การส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาสุขภาพอนามัย จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัยทุกมิติและ
การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่สะดวกและบริการอย่าง
ทั่วถึง  ตลอดจนให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสม 

พัฒนางานสวัสดิการสังคม ร้อยละความพึงพอใจต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ตลอดจนผู้ประสบภัย
พิบัติจากธรรมชาติ  ได้รับความช่วยเหลือ  ให้มีความม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
เพ่ือให้ประชาชนมีระเบียบและสงบสุข  ท าให้สังคมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย  เพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์  เข้าสู่สังคมท่ี
เข้มแข็งและน่าอยู่ 

พัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพดิน  ตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
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พัฒนาความรู้  ทักษะด้านอาชีพ จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้  ทักษะด้านอาชีพ  สามารถ
น าไปสร้างอาชีพ/มีงานท าเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยการส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้ประโยชน์ อย่าง
ยั่งยืน  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพ่ือพัฒนาปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่  เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพ่ือดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่   4   การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละความพึงพอใจต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารและจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
    
    

๕.  คา่เปาูหมาย 
๑. มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึนปีละ 4 สาย 
๒. ประชาชนในต าบลได้รับการพัฒนา/การสนับสนุนให้ต าบลเป็นเมืองน่าอยู่กิจกรรมเพ่ิมข้ึนปีละ 2 

กิจกรรม 
๓. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นกิจกรรมเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กิจกรรม 
๔. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนกิจกรรมเพ่ิมขึ้นปีละ 2 

กิจกรรม 
๕. บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กิจกรรม 
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6.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทีจ่ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 
 

ส่วนที ่๓ 
ผลการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 

 
1. การก ากบัการจัดท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แบบท่ี   ๑   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

/ 
 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

/ 
 

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

/ 
 

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/ 
 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  
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แบบที ่  2   แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
สว่นที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 
1. เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. รายงานผลการด าเนิน รอบเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สว่นที ่2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารในหนา้ถดัไป) 
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3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยทุธศาสตร ์

ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้สมดุล
และแข่งขันได้ 

๓๐ ๖,๔๙๐,๐๐๐ ๓๒ ๗,๙๒๐,๐๐๐ ๖๕ ๒๐,๕๙๐,๐๐๐ ๖๐ ๑๗,๙๖๐,๐๐๐ 60 ๑๖,๙๖๐,๐๐๐ ๒๔๕ ๖๙,๙๒๐,๐๐๐ 

2. การพัฒนาด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๔๑ ๑๕,๔๘๐,๐๐๐ ๔๗ ๑๕,๐๗๘,๐๐๐ ๖๐ ๑๖,๑๒๐,๐๐๐ ๕๘ ๑๖,๒๒๕,๐๐๐ 58 ๑๗,๐๔๐,๐๐๐ ๒๖๓ ๗๙,๙๔๓,๐๐๐ 

3. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๙ ๖๐๐,๐๐๐ ๙ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๖๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๖๕ ๗,๐๖๐,๐๐๐ 

4. การบริหารจัดการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๐ ๕,๓๔๗,๐๐๐ ๒๑ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๙ ๕,๙๙๓,๐๐๐ ๒๙ ๕,๗๔๓,๐๐๐ ๒๙ ๕,๔๖๓,๐๐๐ ๑๒๘ ๒๗,๗๙๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑0๐ 27,917,000 109 28,848,000 169 44,563,000 163 42,078,000 163 41,313,000 701 184,719,000 
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4. ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา ป ี2564 ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2563 – เดือนกนัยายน 2564 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

โครงการทีเ่สรจ็ 

จ านวน 
โครงการที่อยู่

ระหวา่ง
ด าเนนิการ 

จ านวน 
โครงการที ่

ยงัไมด่ าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที่มกีารยกเลิก 

จ านวนโครงการทีม่ีการ
เพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้สมดุลและแข่งขันได้ 
(๑๗,๙๖๐,๐๐๐) 

33 55.00 0 0 18 30.00 6 20.68 3 5.00 ๖๐ 100 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๑๖,๒๒๕,๐๐๐) 

6 10.34 0 0 39 67.24 13 44.82 0 0 ๕๘ 100 

3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒,๑๕๐,๐๐๐) 

0 0 0 0 12 75.00 4 13.79 0 0 
๑๖ 

100 

4. การบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(๕,๗๔๓,๐๐๐) 

3 71.42 0 0 20 68.96 6 20.68 0 0 ๒๙ 100 

รวมทั้งสิ้น 42 25.76 0 0 89 54.60 29 17.79 3 1.84 163 100 
 
สรุป  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   163  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติ  42  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  42x 100 = 25.76 
                          163 
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5. การเบิกจา่ยงบประมาณ ป ี2564 ระหวา่งเดือนตลุาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 (โครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา) 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงนิสะสม รวม 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ 
(๑๗,๙๖๐,๐๐๐) 

6,940,173.88 38.64 1,368,170.52 7.61 8,308,344.40 46.26 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
(๑๖,๒๒๕,๐๐๐) 

10,179,172 62.73 0 0 0 0 

3. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๒,๑๕๐,๐๐๐) 

0 0 0 0 0 0 

4. การบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(๕,๗๔๓,๐๐๐) 

2,885,422.78 50.24 0 0 2,885,422.78 50.24 

รวม (42,078,000) 19,964,768.66 47.44 1,368,170.52 7.61 11,193,767.18 26.60 

 
หมายเหต ุ - ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
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6. โครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

** โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จ านวน  30,700  บาท  
 

7. เปรยีบเทยีบโครงการ และงบประมาณที่ด าเนนิการตามแผนพฒันา (พ.ศ. 2561 - 2565)  
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2564 กับ แผนการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการใน
แผนพฒันา 

งบประมาณใน
แผนพฒันา 

 
โครงการตาม

แผนการด าเนนิ 
งบประมาณตาม

แผนการด าเนนิงาน 
เปรียบเทียบ

โครงการ (ร้อยละ) 

เปรียบเทียบงบประมาณ  
(รอ้ยละ) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ 

๖๐ ๑๗,๙๖๐,๐๐๐ 
 

16 4,742,000 26.66 26.40 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

๕๘ ๑๖,๒๒๕,๐๐๐ 
 

15 1,160,000 25.86 7.14 

3. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑๖ ๒,๑๕๐,๐๐๐ 
 

4 120,000 25.00 5.58 

4. การบริหารจัดการที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๙ ๕,๗๔๓,๐๐๐ 
 

13 4,331,000 44.82 75.41 

รวม  163 42,078,000  48 10,350,000 29.44 24.59 
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8. ผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนนุทัว่ไป 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการเสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ยงัไมไ่ดด้ าเนินการ งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / - - 7,300,000 7,232,700 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - - 2,500,000 2,515,400 
3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ / - - 84,000 55,000 
4 อาหารเสริมนม / - - 800,000 715,515.18 
5 อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) 

โรงเรียนบ้านแก 
/ - - 660,000 630,200 

6 อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) 
โรงเรียนบ้านกระบี่ 

/ - - 560,000 494,000 

7 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข / - - 240,000 240,000 
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

/ - - 60,000 30,396 



- ๑๕ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13  
(สายที่ 1 คุ้มวัดโนนม่วง) 

225,500 225,500 เทศบัญญัติ 
 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

ตั้งใหม่ 80,000 

โอนลด 80,000 
0 เทศบัญญัติ 

-เพิ่มแผน 
-ยกเลิก 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านปุาไม้พัฒนา หมู่ที่ 7  
(หน้าบ้านนางประยูร สายโท) 

50,000 50,000 เงินสะสม 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  
(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) 

168,000 168,000 เงินสะสม 
 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ที่ 6  
(สายทางหน้าบ้านนางอ่อนศรี เพชรดี) 

217,670.52 217,670.52 เงินสะสม 

 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแก      
หมู่ที่ 6 (ซอยเลยร้านตัดผม) 

10,000 10,000 เงินสะสม 
 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 (ซอยสวนปาล์มไปบ้านเขวา) 

98,000 98,000 เงินสะสม 
 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ    
หมู่ที่ 9 - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ต.ตระกาจ 

98,000 98,000 เงินสะสม 
 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ    
หมู่ที่ 9 (ซอยหน้าวัดบ้านดงก่อ) 

49,500 49,500 เงินสะสม 
 

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงสูง   
หมู่ที่ 15 (ซอยไร่ผู้ใหญ่ประเทศ) 

10,000 10,000 เงินสะสม 
 

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ 
หมู่ที่ 13 (ซอยอินนารีสอร์ทเชื่อมเขตเทศบาลเมือง
กันทรลักษ์) 

30,000 30,000 เงินสะสม 
 

 



- ๑๖ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 4 (ซอยนายสุพร สายชมภู) 

20,000 20,000 เงินสะสม  

13 โครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11           
(ซอยจังเกิ้ลบาร์) 

49,500 49,500 เงินสะสม 
 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (สายที่ 2 คุ้มอินนา        
รีสอร์ท) 

269,500 269,500 เงินสะสม 
 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ 
หมู่ที่ 13 

 ตั้งใหม่ 100,000 
โอนลด 100,000 

0 เทศบัญญัติ -เพิ่มแผน 
-ยกเลิก 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบาย
น้ า คสล.บ้านปุาไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านข้ามแยกสุดถนน คสล.) 

280,000 
โอนเพิ่ม 150,000 
โอนลด 430,000 

0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านกระบี่      
หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้านไผ่) 

240,000 
โอนลด 240,000 

0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 - วัดปุาด ารงพุทธธรรม 

380,000 377,000 เทศบัญญัติ  

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายสุพร สายชมภู) 

300,000 298,000 เทศบัญญัติ  

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 

300,000 298,000 เทศบัญญัติ  

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (สายอินนารีสอร์ทเชื่อม
เขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) 

300,000 298,000 เงินสะสม 
 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสูง 
หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านอาจารย์บุญศรี) 

350,000 347,000 เทศบัญญัติ  

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 

ตั้งใหม่ 1,000,000 
โอนลด 500,000 

497,000 เทศบัญญัติ เพ่ิมแผน 

24 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5       
(คุ้มบ้านไผ่) 

80,000 80,000 เทศบัญญัติ  



- ๑๗ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

25 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ซอยหนองเขื่อง) 

34,000 34,000 เทศบัญญัติ  

26 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน             
บ้านปุาไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (คุ้มกอดรีสอร์ท) 

278,000 276,000 เทศบัญญัติ  

27 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงก่อ 
หมู่ที่ 9 (คุ้มวัดบ้านดงก่อ) 

260,000 
โอนเพิ่ม 220,000 
โอนลด 220,000 

258,000 เทศบัญญัติ  

28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 (คุ้มบ้านซ าน้อย-บ้านเขวา) 

500,000 462,751.68 เทศบัญญัติ  

29 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 (คุ้มศูนย์อพยพ) 

440,000 402,751.68 เทศบัญญัติ  

30 โครงการก่อสร้างรั้วและก่อสร้างขยายผิวจราจร  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
บ้านแก หมู่ที่ 6 

300,000 298,000 เทศบัญญัติ 
 

31 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

200,000 
โอนลด 190,000 

0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

32 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

500,000 495,000 เทศบัญญัติ  

33 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 

ตั้งใหม่ 190,000 189,000 เทศบัญญัติ  

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 

ตั้งใหม่ 240,000 238,000 เทศบัญญัติ  

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 

ตั้งใหม่ 337,000 
โอนลด 337,000 

0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 

ตั้งใหม่ 270,000 268,000 เทศบัญญัติ  

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านโนนม่วงใต ้หมู่ที่ 13 (ข้างโรงยิมเนเซียมสนาม
กีฬากลางหนองหญ้าลาด) 

ตั้งใหม่ 190,000 190,000 เทศบัญญัติ 
 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 

ตั้งใหม่ 117,000 116,000 เทศบัญญัติ  

 



- ๑๘ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 

ตั้งใหม่ 170,000 168,000 เทศบัญญัติ  

รวม 

ตั้งไว้ 6,091,670.52 
 
ตั้งใหม่/โอนเพิม่ 
3,064,000 
 
โอนลด 2,097,000 
 

6,940,173.88   

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 0 เทศบัญญัติ 
ยกเลิก 

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
ผ่านการเล่น 

100,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

รวม 250,000 0   

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการรณรงคค์วบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 70,000 65,676 เทศบัญญัติ  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

60,000 30,396 เทศบัญญัติ  

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

240,000 240,000 เทศบัญญัติ 
 

รวม 370,000 336,072   



- ๑๙ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พ่ึงตนเอง 

50,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

2 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล 30,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

3 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพคน
พิการ/ผู้สูงอายุ 

50,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

4 
อุดหนุนจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการปูองกันเฝูาระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 0 เทศบัญญัติ  

รวม 140,000 0   

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหญ้าลาด
เกมส์ 

200,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

2 โครงการท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 30,000 0 เทศบัญญัติ  
3 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,000 0 เทศบัญญัติ  
4 โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ 150,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก 

5 
อุดหนุน อ.กันทรลักษ์ ตามโครงการจัดการแข่งขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 

20,000 0 เทศบัญญัติ  

6 
อุดหนุน อ.กันทรลักษ์ ตามโครงการงานเทศกาล
ผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 

20,000 0 เทศบัญญัติ  

รวม 450,000 0   
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ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,300,000 
7,232,700 

โอนลด 64,000 
เทศบัญญัติ  

2 เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000 
2,515,400 

โอนเพิ่ม 20,000 
เทศบัญญัติ  

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 84,000 55,000 เทศบัญญัติ  
รวม 

9,884,000 
9,748,100 

โอนลด 64,000 
โอนเพิ่ม 20,000 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการจิตอาสาเพ่ือชุมชนและสังคม 30,000 0 เทศบัญญัติ  
2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 30,000 0 เทศบัญญัติ  
3 โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 30,000 0 เทศบัญญัติ  

รวม 450,000 0   

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

30,000 0 เทศบัญญัติ  

รวม 30,000 0   
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ยุทธศาสตร์ที ่4. การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

500,000 
โอนลด 137,000 

345,827.60 เทศบัญญัติ  

2 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 

300,000 
โอนลด 293,300 

0 เทศบัญญัติ  

3 
โครงการส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

20,000 0 เทศบัญญัติ  

4 
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุง
แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000 0 เทศบัญญัติ  

5 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู 
ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

3,000 0 เทศบัญญัติ  

รวม 853,000 
โอนลด 430,300 

345,827.60   

ยุทธศาสตร์ที ่4. การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานการรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการซ้อมแผนดับเพลิง 50,000 0 เทศบัญญัติ  

2 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง 

150,000 0 เทศบัญญัติ  

รวม 200,000 0   

ยุทธศาสตร์ที ่4. การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
773,000 

โอนลด 160,000 
604,880 เทศบัญญัติ  

2 ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000 715,515.18 เทศบัญญัติ  
รวม 1,573,000 

โอนลด 160,000 
0   
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ส่วนที ่ ๔ 
การตดิตามและประเมนิผลดว้ยระบบ e – plan 

( www.dla.go.th) 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้น าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน  และประเมินผล

การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าการบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-plan ตามหัวข้อดังนี้ข้อมูล อปท. ข้อมูลประชากรและชุมชน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อปท. จัดท า
แผน เปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติงบประมาณ ระบุพิกัดโครงการ ฯลฯ    และยังมีหัวข้อรายงาน ซึ่งก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
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ส่วนที ่ 5 
ปัญหาและอปุสรรค 

 
6.1 ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด มดีังนี้ 
 1) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้ง
หน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอ านาจหน้าที่ 
 2) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเนื่องจาก
ภารกิจของเทศบาลต าบลมีมาก ทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ถ่ายโอนมาจากจากหน่วยงานต่างๆ 
 3) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ 
 4) หมู่บ้าน ในเจตเทศบาลยังมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  
 5) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก 
 6) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
 7) งบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 8) ที่ท าการฯ มีความคับแคบ ท าให้มีข้อจ ากัดในการให้บริการประชาชน 
 9) เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆได้ 

10) ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก    
 
 

************************************* 
 


