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รายงานผลการดำเนินงานประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************** 

  เทศบาลตำบลพังโคน ได�ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำป�  
2565 โดยเก็บข�อมูลการดำเนินงานตามโครงการต%าง ๆ ของทุกส%วนราชการ   ท้ังข�อมูลในเชิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต%อผู�บริหาร  และนำมาสรุปเป/นภาพรวมของการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบล  โดยแบ%งการติดตามและประเมินผลเป/น  2  ส%วน ดังนี้ 
ส�วนท่ี 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพังโคน ประจำป�งบประมาณ 2565 
โครงการท่ีตั้งไว�เพ่ือดำเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 ถมท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ หมู�ท่ี 1      3,500,000  ดำเนินการแล$ว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2 ก�อสร$างเสริมผิวจราจรแอสฟ*ลท+ตกิคอนกรีต ถนนเหมะธุลิน 3 หมู�ท่ี 8 325,000.00 ดำเนินการแล$ว 

3 โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ$ง จำนวน 1 ชุด 170,000 ดำเนินการแล$ว 

4 โครงการก�อสร$างถนน คสล. มูลธิสาร หมู�ท่ี 1 ตำบลพังโคน 1,335,000 ดำเนินการแล$ว 

5 โครงการก�อสร$างถนน คสล.รอบเมือง 1 (ช�วงท่ี 2) หมู�ท่ี 1 ตำบลพังโคน 688,000 ดำเนินการแล$ว 

6 โครงการก�อสร$างถนน คสล. เลิงพัฒนา 8 หมู�ท่ี 8 ตำบลพังโคน 555,000 ดำเนินการแล$ว 

7 โครงการก�อสร$างรางระบายน้ำ คสล. ถนนนาเหมืองหนองหญ$าปล$อง - ถนน
เหมะธุลิน 1 หมู�ท่ี 8 ตำบลพังโคน 

846,000 ดำเนินการแล$ว 

8 โครงการก�อสร$างรางระบายน้ำคสล. ถนนเหมะธุลิน 3 หมู�ท่ี 8 ตำบลพังโคน 959,000 ดำเนินการแล$ว 

9 โครงการก�อสร$างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเหมะธุลิน 4 หมู�ท่ี 8 ตำบลพังโคน 901,000 ดำเนินการแล$ว 

10 โครงการก�อสร$างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเหมะธุลิน 5 หมู�ท่ี 8 ตำบลพังโคน 1,373,000 ดำเนินการแล$ว 

11 โครงการก�อสร$างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบท่ีดินเทศบาลตำบลพังโคน หมู�ท่ี 8 1,568,000 ไม�ได$ดำเนินการ 
เน่ืองจากโอน
งบประมาณไป
ดำเนินการ
โครงการอื่น 

12 โครงการก�อสร$าง ถนน คสล. สุระวิภา หมู�ท่ี 9 ตำบลพังโคน 1,860,000 อยู�ระหว�าง
กระบวนการ
จัดหาผู$รับจ$าง 

13 โครงการก�อสร$าง ท�อและบ�อพักคสล. ถนนสุขาภิบาล 1 ( ช�วงคลอง
ชลประทาน - ลำห$วยพังโคน) หมู�ท่ี 9 ตำบลพังโคน 

967,000 ดำเนินการแล$ว 

14 โครงการก�อสร$าง ถนน คสล. และท�อพร$อมบ�อพัก คสล. ถนนสุขาภบิาล 4 
หมู�ท่ี 9 ตำบลพังโคน 

1,223,000 อยู�ระหว�าง
กระบวนการ
จัดหาผู$รับจ$าง 

15 โครงการก�อสร$าง ถนน คสล. และท�อพร$อมบ�อพัก คสล. ถนนสุขาภบิาล 7 
หมู�ท่ี 9 ตำบลพังโคน 

1,247,000 อยู�ระหว�าง
กระบวนการ
จัดหาผู$รับจ$าง 



16 โครงการก�อสร$าง ถนน คสล. และท�อพร$อมบ�อพัก คสล. ถนนสุขาภบิาล 10 
หมู�ท่ี 9 ตำบลพังโคน 

1,207,000 อยู�ระหว�าง
กระบวนการ
จัดหาผู$รับจ$าง 

17 จัดซ้ือเลื่อยโซ�ยนต+ ขนาด 3 แรงม$า จำนวน 1 ตัว 25,000 ดำเนินการแล$ว 

18 โครงการก�อสร$างถนนลูกรัง ถนนเลิงพัฒนา 5 - ถนนหนองหญ$าปล$อง หมู�ท่ี 8 432,000 ดำเนินการแล$ว 

19 โครงการก�อสร$างรางระบายน้ำ ถนนคุณอนันต+ ซอย 1 หมู�ท่ี 8 365,000 ดำเนินการแล$ว 

20 โครงการก�อสร$างรางระบายน้ำ ถนนคุณอนันต+ ซอย 4 หมู�ท่ี 8 459,000 ดำเนินการแล$ว 

21 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนพังโคนพัฒนา ช�วงท่ี 1 หมู�ท่ี 8 942,000 ดำเนินการแล$ว 

22 โครงการขยายผิวจราจร พร$อมปรบัยกระดับถนน คสล. ถนนพังโคนเจริญ - 
ถนนเผือกอุทิศ หมู�ท่ี 8 

1,249,000 ดำเนินการแล$ว 

แผนงานการศึกษา 
23 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  2,000,000  ดำเนินการแล$ว 

24 สนับสนุนค�าใช$จ�ายการบรหิารสถานศึกษา ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
พังโคน 

 700,000   ดำเนินการแล$ว 

25 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันให$กับโรงเรียนบ$านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)  3,500,000  ดำเนินการแล$ว 

แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
26 ค�าใช$จ�ายในการจัดงานรัฐพิธี      150,000   ดำเนินการแล$ว 

27 โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนการสร$างความปรองดองและ
สมานฉันท+ของคนในชาติ 

       50,000   ดำเนินการแล$ว 

28 ค�าใช$จ�ายโครงการปIองกันและแก$ไขป*ญหายาเสพตดิในโรงเรียน        45,000   ดำเนินการแล$ว 

29 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรพังโคน โครงการเสริมสร$างวินัยจราจรในสถานศึกษา        20,000   ดำเนินการแล$ว 

30 ฝKกอบรมส�งเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝLมือในกลุ�มผู$สูงอาย ุ 50,000 ไม�ได$ดำเนินการ 
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

31 แข�งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ+ต$านยาเสพติด 200,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

32 ฝKกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน 300,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

33 ฝKกอบรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู$สูงอาย ุ 100,000 ดำเนินการแล$ว 

34 ฝKกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจำองค+กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 100,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 



35 โครงการติดตั้งกล$องวงจรปOดภายในเขตเทศบาลจำนวน 16 จุด 500,000 ดำเนินการแล$ว 

36 จัดซ้ือชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ$ง จำนวน 1 ชุด 170,000 ดำเนินการแล$ว 

37 โครงการปรับปรุงต�อเติมทางเช่ือมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน หมู�
ท่ี 9 

103,000 ดำเนินการแล$ว 

38 โครงการฝKกซ$อมแผนการปIองกันและบรรเทาสาธารณภยั (ภัยทางถนน) 5,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

39 ค�าใช$จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน$าท่ีขององค+กรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน 

20,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
เบิกจ�ายจากงบ
กลาง 

40 โครงการปIองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาล 5,000 ดำเนินการแล$ว 

41 โครงการฝKกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพ อป.พร. เทศบาลตำบลพังโคน 30,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

42 โครงการฝKกอบรมให$ความรู$ในการปIองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 5,000 ดำเนินการแล$ว 

แผนงานงบกลาง 
43 จ�ายเบ้ียยังชีพผู$สูงอาย ุ  3,000,000  ดำเนินการแล$ว 

44 เบ้ียยังชีพคนพิการ  90,000  ดำเนินการแล$ว 

45 เบ้ียยังชีพผู$ปPวยเอดส+        36,000   ดำเนินการแล$ว 

46 ค�าใช$จ�ายในการจัดการจราจร        100,000   ดำเนินการแล$ว 

47 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ      150,000   ดำเนินการแล$ว 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
48 เทศบาลสัญจร 5,000  ไม�ได$ดำเนินการ

เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

49 ค�าใช$จ�ายในการเลือกตั้ง 250,000  ไม�ต$อง
ดำเนินการ 

50 โครงการฝKกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 200,000 ดำเนินการแล$ว 

51 โครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการปIองกันการทุจริตในวงราชการ 10,000  ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

52 โครงการอบรมให$ความรู$เก่ียวกับกฎหมายว�าด$วยการปIองกันและปราบปราม
การทุจริตและผลประโยชน+ทับซ$อน 

10,000  ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

53 อุดหนนโครงการจัดตั้งศูนย+ปฏิบัตกิารร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของ 
องค+กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

25,000  ดำเนินการแล$ว 



แผนงานการพาณิชย3 
54 ฝKกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู$ประกอบการค$าขายในตลาดภายในเขต

เทศบาลตำบลพังโคน 
300,000  ไม�ได$ดำเนินการ

เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

แผนงานสาธารณสุข 
55 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค+การลดภาวะโลกร$อน 20,000  ดำเนินการแล$ว 

56 โครงการปลูกต$นไม$ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพังโคน 20,000  ดำเนินการแล$ว 

57 โครงการสัตว+ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ$า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย+ ดร. สมเด็จพระเจ$าน$องนางเธอ เจ$าฟIาจุฬาภรณวลัยลักษณ+ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

40,000  ดำเนินการแล$ว 

58 โครงการรณรงค+ปIองกันและควบคุมโรคติดต�อจากยุงพาหะ 50,000  ดำเนินการแล$ว 

59 โครงการอบรมผู$ประกอบการด$านสุขาภิบาลอาหาร 50,000  ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

60 อุดหนุนโครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย       99,000   ดำเนินการแล$ว 

61 อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด$านสาธารณสุข 11 
ชุมชน 

     220,000   ดำเนินการแล$ว 

62 จัดซ้ือเครื่องพ�นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง 118,000 ดำเนินการแล$ว 

63 จัดซ้ือตู$เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุตจำนวน 1 ตู$ 8,500 ดำเนินการแล$ว 

แผนงานเคหะและชุมชน 
64 โครงการจ$างเหมากำจัดขยะพิษ 20,000  อบจ.ดำเนินการ 

65 โครงการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน 5,000,000  ดำเนินการแล$ว 

66 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปOดข$างเทท$าย จำนวน 1 คัน 950,000 อยู�ระหว�าง
ดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจ$าง 

67 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล$อ แบบอัดท$าย จำนวน 2 คัน 4,800,000 ดำเนินการแล$ว 

68 ปรับปรุงและก�อสร$างคันดินบ�อขยะเทศบาลตำบลพังโคน 200,000 ดำเนินการแล$ว 

แผนงานการเกษตร 
69 โครงการแก$ไขป*ญหาผักตบชวา 50,000 ไม�ได$ดำเนินการ

เน่ืองจาก
ดำเนินการขุด
ลอกคลองใน
พื้นท่ีแล$ว 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
70 จัดการแข�งขันฟุตบอลเทศบาล "ไทพังโคนคัพ" 100,000 ไม�ได$ดำเนินการ

เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 



70 โครงการจัดการแข�งขันกีฬาเดินป*Sนว่ิงเทศบาลตำบลพังโคน 100,000  ดำเนินการแล$ว 
 
  

72 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาต ิ 86,000  ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

73 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต+ 120,000 ดำเนินการแล$ว 

74 โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบ้ังไฟ 300,000  ดำเนินการแล$ว 
75 โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนเข$าพรรษา 50,000  ดำเนินการแล$ว 

76 ฝKกอบรมกีฬาฟุตบอล 150,000 ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

77 อุดหนุนโครงการร�วมงานประเพณบุีญมหาชาติและบุญบ้ังไฟ  605,000  ดำเนินการแล$ว 

78 อุดหนุนโครงการโคมบัวบูชางานวันวิสาขบูชาสภาวัฒนธรรมอำเภอพังโคน 20,000  ไม�ได$ดำเนินการ
เน่ืองจากจังหวัด
งดกิจกรรมจาก
สถานการณ+โค
วิด-19 

79 โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ$ง จำนวน 1 ชุด 170,000 ดำเนินการแล$ว 

80 โครงการจัดการแข�งขันกีฬาประชาชนท$องถ่ินสัมพันธ+ 165,000 ดำเนินการแล$ว 

 

  



จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน            2            1       1  100.00       -           -         -             -   50.00         100.00       
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          39          21    16    76.19       -           -          5     23.81 41.03         76.19         

2.1  แผนงานการศึกษา            5            3       3  100.00       -           -         -             -   60.00         100.00       
2.2  แผนงานสร%างความเข%มแข็งของชุมชน            9            7       4    57.14       -           -          3     42.86 44.44         57.14         
2.3  แผนงานงบกลาง            5            5       5  100.00       -           -         -             -   100.00       100.00       

๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป            8            7       4    57.14       -           -          3     42.86 50.00         57.14         

๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน          10            9       5    55.56       -           -          4     44.44 50.00         55.56         

๔.๑  แผนงานการพาณิชย9            2            2       2          -         -           -         -             -   100.00       -            

โครงการที่
ได�รับอนุมัติ
งบประมาณ

ป( 65

3. ยุทธศาสตร,การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

4. ยุทธศาสตร,การวางแผนการส3งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท3องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร,การบริหารจัดการและการอนุรักษ,
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

หมายเหตุ

ดําเนินการจริง
เทียบกับเทศ

บัญญัติ 65 คิด
เป8นร�อยละ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น ที่ดําเนินการในป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ยุทธศาสตร,การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร,การพัฒนาส3งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร,

โครงการ
ทั้งหมดที่ตั้ง
ไว�ในแผนป(

 65

ผลการดําเนินงานป(งบประมาณป( 65
ดําเนินการจริง
เทียบกับแผนป( 

65 คิดเป8นร�อยละ

ดําเนินการแล�ว
เสร็จ

อยู3ในระหว3าง
ดําเนินการ

ไม3ได�ดําเนินการ



จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

โครงการที่
ได�รับอนุมัติ
งบประมาณ

ป( 65

หมายเหตุ

ดําเนินการจริง
เทียบกับเทศ

บัญญัติ 65 คิด
เป8นร�อยละ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น ที่ดําเนินการในป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร,

โครงการ
ทั้งหมดที่ตั้ง
ไว�ในแผนป(

 65

ผลการดําเนินงานป(งบประมาณป( 65
ดําเนินการจริง
เทียบกับแผนป( 

65 คิดเป8นร�อยละ

ดําเนินการแล�ว
เสร็จ

อยู3ในระหว3าง
ดําเนินการ

ไม3ได�ดําเนินการ

5.1  แผนงานสาธารณสุข          16            9       8    88.89       -       1.00        1     11.11 50.00         88.89         
5.2  แผนงานเคหะและชุมชน            7            5       4    80.00        1   20.00       -             -   71.43         100.00       
5.3  แผนงานการเกษตร            1            1      -            -         -           -          1   100.00 -            -            

๖.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ          15          11       7    63.64       -           -          4     36.36 46.67         63.64         งดดําเนินการ 
เนื่องจาก Covid 19

      119          81    59   72.84      1     1.23    21     25.93 49.58         74.07        รวม

6. ยุทธศาสตร,การส3งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปBญญาท�องถิ่น



ส�วนท่ี 2  ป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม�เป�นไปตามแผนการดำเนินงานท่ีได�วางไว� 
2. ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร โดยเป�นการ

ประเมินผลในเชิงปริมาณเป�นหลัก 
3. จำนวนโครงการที่ตั้งไว�ตามแผนมีมากไม�สอดคล�องกับงบประมาณที่มีอยู�ทำให�การ

ดำเนินการตามแผนได�น�อยส�งผลให�แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไม�บรรลุเป3าหมาย 
4.  สถานการณ6โรคระบาด Covid 19 ส�งผลกระทบต�อการดำเนินโครงการที ่มีการ
รวมกลุ�มของประชาชน ทำให�ไม�สามารถดำเนินการได�ตามแผนในห�วงต�นป=งบประมาณ 

ส�วนท่ี 3 ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน 
  1. ควรเพิ่มรายละเอียดในการรายงานความก�าวหน�าของโครงการ กรณีไม�ได�ดำเนินการ
เนื่องจากสาเหตุใด หากอยู�ระหว�างดำเนินการควรรายงานสถานะและความก�าวหน�าของโครงการเพื่อให�
ประชาชนสามารถติดตามความก�าวหน�าของโครงการได� 
  2. ควรเน�นให�ทุกส�วนราชการ รายงานผลการดำเนินโครงการ ผลการบรรลุวัตถุประสงค6
และเป3าหมาย พร�อมป?ญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเป�นรายโครงการ  
 


