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รายงานสรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.25๖๑ - 25๖๔ 
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ 

ไตรมาส ๒ (เดอืน เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองลาด ได้มีการประเมินผล
การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน  
๑ เมษายน- ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสรุปผลการติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณโดย
ปรากฏตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 “ต าบลหนองลาด มุ่งพัฒนา การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขภาพดีทั่วหน้า  
เกษตรอินทรีย์พัฒนา   เศรษฐกิจก้าวไกล   บริหารโปร่งใส  ใฝ่คุณธรรม” 
 

2.  พันธกิจ (MISSION) 
1.  จัดให้มีการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  ทั้งทางบก  และทางน้ า 
2.  จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภค ที่สะอาดอย่างเพียงพอ และทั่วถึง 
3.   ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีทักษะ ในด้านการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4.   ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และสืบสาน   

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนยั่งยืน 
6.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม   หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุ่มในชุมชน 
7.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
8.  ส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ปรับปรุงพัฒนาถนนภายในต าบล และระหว่างต าบลให้เป็นมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีน้ า  ในการอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด  ปลอดภัย   และท าการเกษตรอย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
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4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมแลประเพณีที่ดีงาม 
6. สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และเหมาะสม 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
9. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีดี ปลอดจากสารพิษ   

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกานวางแผนการร่วมงาน การลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
 1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางสาธารณะประโยชน์        
 2.  ด้านแหล่งน้ า 
 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง        

4.  ก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางสาธารณะประโยชน์ 
 2.  จ านวนปริมาณการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 4.  จ านวนการก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
 5.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าหมาย 

 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล   ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะใน

การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป 
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ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร   และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
  2.  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
 2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

5.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ
และสังคม ด้านกีฬา  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  การศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 2.  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา 
 3.  การพัฒนาการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  4.  การพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
 5.  การพัฒนาการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและอนามัย 
 6.  การพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์  อปพร. 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
 2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 5.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและ
ให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสกลนคร ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 3.  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
 4.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
  5.  ส่งเสริมการจัดระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
          3.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
          4.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
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-๕- 
แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-256๔) 

ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
 
 

 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

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

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-๗- 
 

 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๔   ปี  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนเมษายน – กันยายน หรือ ไตรมาสที่ ๒  จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลหนองลาด 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)   ไตรมาสที่   1   ( ตุลาคม - มีนาคม)  (2)   ไตรมาสที่   2  (เมษายน-กันยายน) 
ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา   ๔   ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   ๔   ปี 

ยุทธศาสตร์ 25๖๑ 256๒ 256๓ ๒๕๖๔ รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗๖ ๑๐๒,๐๕,000 ๗๖ ๑๐๒,๐๕,000 ๗๖ ๑๐๒,๐๕,000 ๗๖ ๑๐๒,๐๕,000 
 

๓๐๔ 
 

๔๐๘,๒๐๐,๐๐๐ 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓๑ ๗๗,๐๗๑,000 ๓๑ ๗๗,๐๗๑,000 ๓๑ ๗๗,๐๗๑,000 ๓๑ ๗๗,๐๗๑,000 ๑๒๔ ๓๐๘,๒๘๔,๐๐๐ 
3. ด้านจัดระเบียบสังคม ๑๗ ๓,๓๕๐,000 ๑๗ ๓,๓๕๐,000 ๑๗ ๓,๓๕๐,000 ๑๗ ๓,๓๕๐,000 ๖๘ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ 
4. ด้านกานวางแผนการร่วมงาน      
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

๔ ๒๒,๐00,000 ๕ ๒๒,๕00,000 ๕ ๒๒,๕00,000 ๕ ๒๒,๕00,000 

 

๑๙ 
 

๘๙,๕๐๐,๐๐๐ 
 

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๓ ๖๔,2๓๐,000 ๓๓ ๖๔,2๓๐,000 ๓๓ ๖๔,2๓๐,000 ๓๓ ๖๔,2๓๐,000 
 

๑๓๒ 
 

๒๕๖,๙๒๐,๐๐๐ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

๑๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

๔๔ 
 

๖,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๗๒ 2๗๐,121,000 ๑๗๓ 2๗๐,๘๐1,000 ๑๗๓ 2๗๐,121,000 ๑๗๓ 2๗๐,121,000 ๖๙๑ ๑,๐๘๒,๗๐๔,๐๐๐ 
-๘- 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 25๖๐ 256๑ 256๒ รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓๗ ๑๘๘,๗๒๗,๑๗๖ ๓๘ ๗๒,๐๗๑,๔๘๐ ๒๙ ๖๔,๕๗๗,๐๒๑ 
 

๒๐๔ 
 

๓๒๕,๓๗๕,๖๗๗ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

4๘ ๕๖,๙๖๕,๒๒๐ ๒๕ ๓๗,๖๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๓๗,๖๘๐,๐๐๐ 
 

๙๘ 
 

๑๓๒,๓๒๕,๒๒๐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๒๑๕ ๔๔๒,๕๖๒,๑๗๘ ๑๙๓ ๒๕๙,๙๗๖,๒๐๘ ๑๙๓ ๒๕๙,๙๗๖,๒๐๘ 
 

๖๐๑ 
 

๙๖๒,๕๑๔,๕๙๔ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๔ ๖,๒๖๘,๘๐๐ ๓ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

๑๘,๒๖๘,๘๐๐ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๖๗๔ ๒,๖๑๓,๑๔๖,๘๕๒ ๓๖๓ ๑,๒๕๔,๑๗๘,๔๗๐ ๒๓๐ ๙๐๐,๗๕๕,๒๗๐ 
 

๑,๒๖๗ 
 

๔,๗๖๘,๐๘๐,๕๙๒ 

รวม ๑,๐๗๘ ๓,๓๐๗,๖๗๐,๒๒๖ ๖๒๒ ๑,๖๒๙,๙๐๖,๑๕๘ ๔๘๐ ๑,๖๒๙,๙๐๖,๑๕๘ ๒,๑๘๐ ๖,๒๐๖,๕๖๔,๘๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๙- 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี   25๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีเพิ่มเติม 

จ านวนโครง
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓ ๑๗.๑๐ - - ๖๓ ๘๒.๙๐ - - - - ๗๖ 100 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1๓ ๔๑.๙๓ 
 

- 
 

- ๑๘ ๕๘.๐๗ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ๓๑ 100 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคม ๘ ๔๗.๐๕ - - ๙ ๕๒.๙๕ - - - - ๑๗ 100 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกานวางแผนการ
ร่วมงาน การลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

1 ๒๕ 
 

- 
 

- ๓ ๗๕.๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ๔ 100 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๒ ๖๖.๖๖ 
 

- 
 

- 
 

๑๑ 
 

๓๓.๓๔ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ๓๓ 100 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒ ๑๘.๑๘ 
 

- 
 

- 
 

๙ 
 

๘๑.๘๒ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ๑๑ 100 

รวม ๕๙ ๓๔.๓๑ - - 63 ๓๖.๖๓ - - - - 1๗๒ 100 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-๑๐- 
6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 25๖๑ 
  

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๕,๙๒๓,๖๐๐ ๕.๐๘   ๕,๙๒๓,๖๐๐ ๕.๐๘ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑,๙๒๒,๓๐๐ ๒๔.๙๔ 
 

- 
 

- ๑,๙๒๒,๓๐๐ ๒๔.๙๔ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบสังคม 

๒๖๐,๐๐๐ ๗.๗๔ 
 

- 
 

- ๒๖๐,๐๐๐ ๗.๗๔ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านกานวางแผนการ
ร่วมงาน การลงทุนพาณิช
ยกรรมและท่องเที่ยว 

๑๐,๐๐๐ ๐.๐๔ 

 
 

- 

 
 

- ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๔ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๗๖๘,๓๐๐ ๔.๓๐ 

 
 
- 

 
 
- ๒,๗๖๘,๓๐๐ ๔.๓๐ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๙๐,๐๐๐ ๒๘ 

  

๙๐,๐๐๐ ๒๘ 

รวม ๒๘,๒๘๐,๒๐๐ ๙.๙๓ - - ๒๘,๒๘๐,๒๐๐ ๙.๙๓ 
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 25๖๑ 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   เบี้ยยังชีพคนชรา 

 - - ๖,๕๔๔,๘00 ๖,๕๔๔,๘00 

2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 - - 1,๗2๘,๐00 1,๗2๘,๐00 

3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   ยาเสพติด 

 - - ๒๐,000 ๒๐,000 

รวม - - - ๘,๒๙๒,๘00 ๘,๒๙๒,๘00 
 

-๑๑- 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

 

ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
 2.  แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 3.  ล าดับความส าคัญของโครงการที่เร่งด่วนไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผน 
 4.  มีปัญหาเร่งด่วนที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบที่ 3  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-1๒- 
 

 
 

 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          เทศบาลต าบลหนองลาด                      . 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          ๑๑   ตุลาคม  25๖๑                                            \ 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 25๖๑ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗๖ ๑๓ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓๑ 1๓ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคม ๑๗ ๘ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกานวางแผนการร่วมงาน การลงทุน
พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

๔ 1 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๓ ๒๒ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑๑ ๒ 

รวม ๑๗๒ ๕๙ 
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 54% 40% 6% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 50% 40% 10% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 58% 38% 4% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 60% 35% 5% 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36% 52% 12% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 56% 36% 8% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

56% 38% 6% 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 55% 38% 7% 
ภาพรวม 55.12% 37.60% 7.28% 

แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-1๓- 
 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.72 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.52 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.30 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.46 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.38 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.48 

ภาพรวม 8.45 
   

     2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 
     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-1๔- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.65 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.42 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.43 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.33 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.48 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.47 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.43 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.62 

ภาพรวม 8.60 
   

    2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-1๕- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.52 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.33 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.23 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.35 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.52 

ภาพรวม 8.36 
   

     2. )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-1๖- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.45 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.47 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.32 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.45 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.38 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.42 

ภาพรวม 8.40 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

-1๗- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.53 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.44 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.39 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.38 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.46 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.43 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.51 

ภาพรวม 8.43 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.42 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.45 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.47 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.38 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.30 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 

ภาพรวม 8.40 
      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

- - - - - 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

ภาคผนวก 
 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม       
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-๑๙- 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 
 

ค ำชี้แจง       แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ     ชาย    หญิง 

2.  อายุ    ต่ ากว่า  20  ปี   20  -  30  ปี    31  -  40  ปี 
    41  -  50  ปี    51  -  60  ปี    มากกว่า  60  ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท               อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดในภาพรวม   มากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๐- 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลหนองลาด  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ค ำชี้แจง   แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาด ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย    หญิง 

2.  อายุ     ต่ ากว่า  20  ปี    20  -  30  ปี   31  -  40  ปี 
     41  -  50  ปี    51  -  60  ปี   มากกว่า 60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี     ปริญญาโท                อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 
                      อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................................................  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบาลต าบลหนองลาดเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 
 

 
-๒1- 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

    2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย
ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบาลต าบลหนองลาดเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 

    3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดใน ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบาลต าบลหนองลาดเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 

-๒๒- 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

     4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 

    5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดใน ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2๓- 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของ เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

    ๖.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาดใน ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 


