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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐  
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

 
 



 
๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
เทศบาลต าบลนาค า   

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

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  (๓)  ท้ังนี้  
ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan)  มาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี  และนายกเทศมนตรีเสนอ
ต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลนาค า        จึง
ประกาศรายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบเดือนเมษายน 
๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ   
      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
  ( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 



 
๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้   

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

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าเทศบาลต าบลนาค า  ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  ได้
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล และออกพื้นท่ีสุ่มตรวจติดต ามประเมินผลโครงก าร/กิจกรรม  
ท่ีด าเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมห าดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การจัดท าแผนพัฒน าสามปี  สอดคล้องกับปัญห า ความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสถ านการณ์ภายนอก   จึงมีก ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าเทศบาล
ต าบลนาค า (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี  
เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในเขตเทศบาลโดยท่ัวกัน ตามล าดับต่อไป   โดยมีรายละเอียด
ตามเล่มรายงานนี ้ 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
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สารบัญ 
 

 
เรื่อง                   หน้า  
 
ส่วนที ่ ๑  บทน า          ๑ 
 
ส่วนที ่ ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ๑๕ 
              

ส่วนที ่ ๓  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน      ๓๓ 
 
ส่วนท่ี  ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา      ๓๗ 
 
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan    ๔๕ 
     (www.dla.go.th) 
ส่วนที่  ๖   การประเมินความพึงพอใจ      ๕๐ 
 
ส่วนที่  ๗  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ๘๗ 
     และข้อเสนอแนะ 
ส่วนท่ี  ๘   ประมวลภาพผลการด าเนินงาน      ๙๔ 
 
ภาคผนวก ๑.ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ๒.เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ๓.คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
          
 
 
 

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

http://www.dla.go.th/


 
๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

  ส่วนที่  ๑ 
 

                                       บทน า 
 

ปัจจุบันก ารติดตามและประเมินผลนับว่ ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อก ารบริหารงานเป็นอย่ างยิ่ง  
เนื่องจ ากการติดต ามและประเมินผลเป็นก ารประเมินผลง านการปฏิบัติง านของปีท่ีผ่ านมา  ว่ามีคว าม
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาล
ต าบลนาค า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภ าระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้ก ารบริการแก่ประช าชนในชุมชน   
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีก ารจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภ าพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในดา้นตา่งๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามระเบียบกระทรวงมห าดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒน าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็น
เครื่องมือในก ารใช้งบประม าณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพย ากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล   มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองคว ามต้องการของประชาชน  
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒน าท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ต ามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเคร่ืองมือท่ีส าคัญในก ารตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล ” จะเป็นเครื่องมือในก ารน า
ข้อมูลตา่งๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล  
 ประการที่หนึ่ง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแผนท่ีมีลักษณะและองค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ์ พันธะกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  
 ประการที่สอง  แผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนท่ีมีลักษณะและองค์ประกอบแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละป ี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน   เพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
 ประการที่สาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์     โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
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 และนอกจาการการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วยังมีองค์ประกอบส าคัญที่ปรากฏในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีต้องติดตามและประเมินผล 
ประกอบด้วย 
 แผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น 
 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้  หรือ 
โครงการพัฒนา  ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว ้
 นอกจากนี้ยังต้องติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่มีการแก้ไข การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ   
 การแก้ไข  ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 การเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มเติมแผนงาน โครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี หรือ การเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มเติมแผนงาน โครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีและ  
 การเปลี่ยนแปลง  เป็นการท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 
 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก็ต้องเป็นลักษณะของการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒน า เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในก ารปรับปรุงประสิทธิภ าพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับก ารด าเนินโครงก าร/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่   ประสิทธิภ าพของวิธีก าร
ด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ าท่ีควรจะเป็น   เกิดปัญห าในก ารควบคุมคุณภ าพของก าร
ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่ างที่ก าลังด าเนินก ารหรือภายหลังที่ก ารด าเนินก ารส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่ าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ส ามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหมายถึงการติดตามและการประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นการติดตามว่าการได้รับและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพื่อด าเนินงานนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา 
ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต ( output) และผลลัพธ์ ( outcome) 
มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพื้นท่ีหรือยัง มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ( ๒๐ ปี) THAILAND ๔.๐ แผน
ภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
ได้ก าหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการ
บริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อตกลง อ านาจและหน้าท่ีใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือส่ิงที่จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาต่อไป
ในอนาคต 
 การประเมินผล ( evaluate) เป็นกระบวนการจัดหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูก
ประเมินเป็นทางเลือกส าหรับการประเมินวัตถุ ( object) และวัตถุส าหรับการประเมินอาจได้แก่ การวางแผน 
(planning) แผนงาน ( programs) นโยบาย ( policies) องค์การ ( organizations) และปัจเจกบุคคล 
(individuals) เป็นต้น การประเมินผลจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ( systematic collection of 
information) เกี่ยวกับกิจกรรม คุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่
แน่นอน การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและการตัดสินใจโดยค านึงถึงการด าเนินการของโครงการและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
 การประเมินผลเป็นการประเมินโครงการของรัฐท่ีด าเนินอยู่ทั้งหมดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ หรือการประเมินประสิทธิผล (effectiveness) ของ ๒ โครงการหรือมากกว่า ว่ามีส่วนในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ การประเมินผลนโยบายควรเน้นเร่ืองการประเมินผลของเปูาประสงค์ ( goals) 
ของโครงการหรือนโยบาย ถ้าผู้ประเมินไม่ทราบเปูาประสงค์ของนโยบายผู้ประเมินควรประเมินผลกระทบของ
นโยบาย ( policy impacts) ท้ังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้า อยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบ
และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยท่ัวกัน  
ในส่วนของระบบติดตามถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการภายในโครงการซึ่งถือเป็นการประเมินการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร ( input) ของโครงการท่ีก าลังด าเนินงานอยู่และผลผลิต ( output) ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการติดตามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 ๑. การติดตามผลการด าเนินงาน (performance monitoring) เป็นรูปแบบของการติดตามท่ีพิจารณาว่า
ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ( input) ชนิดใดท่ีสามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและ
ตารางเวลาการด าเนินงานท่ีตั้งไว้ รวมถึงการพิจารณาผลผลิต ( output) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่า
ผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนมากน้อยเพียงไร 
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาว่าผลประโยชน์จากโครงการได้ตกอยู่กับกลุ่มเปูาหมายหรือไม่ performance 
monitoring ถูกใช้เพื่อปรับปรุงโครงการ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารโครงการถึงตัวชี้วัด ( indicators)   
ผลการด าเนินงานโครงการ ท าให้สามารถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขได้ทันที 
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 ๒. การติดตามข้ันตอนการด าเนินงาน ( process monitoring) เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการด าเนินงานโครงการโดยท าการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานใน
แง่มุมต่าง ๆ อันได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเปูาหมาย และการด าเนินงานโครงการสู่ผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารและการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงาน
ปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและต้นทุนของกลไกการด าเนินงาน คุณภาพของผลผลิตท่ีวัดออกมา
ได้  การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 การติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการหนึ่ง ๆ นั้น อยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ส่วนการประเมินผลเชิงลึกนั้นเป็นการตรวจสอบว่า ผล
ของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีผู้จัดท าแผนได้วางไว้หรือไม่  หรืออย่างเช่น การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( monitoring and auditing of educational quality) เป็นกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่วน
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ( monitoring of institutional development)เป็นการติดตามผลท่ี
เป็นขั้นตอนส าคัญซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการก ากับ ติดตาม 
ดูแลให้มีการน าข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เป็นการสร้างระบบท่ี
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายนอกในโอกาสต่อไป 
 ดังนั้น การประเมินผลนี้จึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้คะแนนว่า โครงการท าได้ดีหรือไม่ดีเพียงใด แต่
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงผลท่ีได้จากการด าเนินงาน ว่าสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอยู่และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินจะน าไปใช้เป็น
ค าแนะน าเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ หรือใช้ในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมท่ี
ควรจะด าเนินการในอนาคต เช่น อาจจ าเป็นต้องมีการด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้แต่
แรก หรือจัดท าโครงการย่อยมาสนับสนุนเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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การติดตามและประเมินผลแผนจึงมีบทสรุปได้เป็นหลักการใหญ่ 2 แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. บทสรุปที่เป็นหลักทั่วไป   เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินผลท้ังแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปของแผนนั้นด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เพื่อเป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ี
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
 ๒. บทสรุปที่เป็นหลักเฉพาะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (แผนพัฒนาสามปีหรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประเมินยุทธศาสตร์และโครงการ) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หรือไม่และมีความสอดคล้องตามบทบาท อ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ นโยบาย
สาธารณะท่ีก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเปูาหมาย   ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ
สภาพพ้ืนท่ีของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or  contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ ( inputs) การติดตาม
และประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย ( policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีใหม่หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีและ
นโยบายของรัฐหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็น
ว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลและหน่วยงานราชการอื่น ๆ และ
ท่ีส าคัญสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่างเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายกางการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 



 
๑๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงาน     ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ( ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้
เงินอุดหนุน 
 ( ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณา   ให้เงินอุดหนุน 
 ( ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุน
ส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 การประเมินผลจึงมีจุดหมายส าคัญ (purposes of evaluation) หลายประการดังนี้ 
 ๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าการท่ี
รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการ
ใช้ทรัพยากรท้ังบุคลากรและงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลจะท าให้ทราบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการและการบริหารอะไรบ้าง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในข้ันตอนใด เป็นปัญหาจากภายใน
องค์การ หรือจากภายนอกองค์การ การทราบข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแสวงหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดการและการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ๒ . เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าแผนงานต่าง ๆ  ที่ก าหนดข้ึน 
มีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด หากพบว่าแผนงานมีข้อบกพร่อง การ
ประเมินผลจะช่วยชี้แนะจุดส าคัญที่จ าเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีต้องใช้แล้ว ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้ส าเร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ  การประเมินผล
จะท าให้ทราบว่าจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 
 ๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม การประเมินผลจะท าให้ทราบ
ว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อน ามา
ประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน  การประเมินผลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงานจนกระท่ังจุด
สุดท้ายของแผนงานจะท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 ๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน  การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง 
(strengths) และจุดอ่อน ( weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้
อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  ในการประเมินผลโครงการนั้น 
จะต้องเข้าใจว่ามีผู้สนับสนุนทางการเงิน ๒ ส่วนคือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การ
น าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนท่ีสองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลต่างต้องการทราบว่า 
ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินท้ังสองส่วน 
 ๘ . เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  การประเมินผล
จะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นจะแก้ไขได้
อย่างไร ดังนั้น การประเมินผลจึงมีบทบาทส าคัญที่จะบอกว่าแนวคิดริเริ่มใหม่นี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 ๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ  หรือให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งและ
ยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง การประเมินผลจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่า โครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี
สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้อง
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กับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะ   ยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มี
โครงการท่ีมีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรจะยกเลิกท้ิงเสีย 
 
 การประเมินโครงการมีความส าคัญและคุณค่าหลายประการ คือ 
 ๑. เป็นภารกิจท่ีส าคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนส าคัญในการ
ควบคุมคุณภาพงาน ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งด าเนินงาน
อย่างมีระบบทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดท่ีใช้ในการด าเนินงานท้ังปัจจัยน าเข้า ( inputs) 
กระบวนการ (process)และผลงาน (outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และน ามาซึ่งข้อมูลท่ีจ าเป็น
อันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน เพราะนอกจากนี้จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของ
การปฏิบัติงานแล้วยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน 
 ๒. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ฝุายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการให้
ข้อมูลท่ีต่อเนื่อง ท าให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผน
และโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 ๓. การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มท่ี ทั้งนี้เพราะการ
ประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีจะเป็นปัญหาจะได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่าทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับ
การจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน 
 ๔. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการประเมิน
โครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท้ังปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้   ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือร้นท่ีจะ
ปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนส าคัญในการสร้างขวัญ ก าลังใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและการประเมินผลเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนิน
อยู่ โดยท่ีการติดตาม ( monitoring) เป็นกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับประโยชน์   จากโครงการ  ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ( cost - effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น  การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่าง ๆ  
การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ไขปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น 



 
๑๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 กล่าวโดยสรุป  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ
แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ   ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบครอบในการ
ด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ       
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์   ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค าใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อก ารบริหารงานได้หลาย
แนวทาง  ดังนี ้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลนาค า  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ า
กิจกรรมใดได้ทรัพย ากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติง านอย่ างมีประสิทธิภ าพและเพียงพอต่อคว ามต้องก ารของ
ประชาชนหรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลก ารปฏิบัติง านของหน่วยง าน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงก าร
ปฏิบัติงานของส่วนตา่งๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลก ารท างานของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถปุระสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประช าชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้  
๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาค าและแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

 



 
๑๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมห าดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้   

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

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้า
วันโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

 
 

คณะกรรมก ารติดต ามและประเมินผลแผนพัฒน าเทศบ าลต าบล นาค า  ที่ ได้รับก ารแต่งตั้งต าม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล  โดย ให้มีการประชุม
ก าหนดแนวท าง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล และออกพื้นท่ีสุ่มตรวจติดต ามประเมินผลโครงก าร/
กิจกรรมท่ีด าเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อก ารด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ  และการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ให้สอดคล้องกับปัญห า  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและ
สถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าเทศบาลต าบลนาค า   ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล   
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชน
ในเขตเทศบาลโดยท่ัวกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อก ารบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นก ารประเมินผลง านการปฏิบัติง านของปีท่ีผ่ านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลนาค า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภ าระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องมีก ารจัดท าแผนติดต ามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภ าพ  ประสิทธิผลของก าร
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบก ารท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  โดยข้ันตอนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ  ๒  ครั้ง  

 ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

เทศบาลต าบลนา
ค า 



 
๑๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าท้องถิ่น   เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในก ารปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบม าเพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับก ารด าเนินโครงก าร/กิจกรรม  ปัญห าท่ีก าลังเผชิญอยู่   
ประสิทธิภ าพของวิธีก ารด าเนินง านให้ลุล่วง   ค่า ใช้จ่ ายโครงก าร/กิจกรรม สูงเกินกว่ าท่ีก าหนดไว้   
กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับประโยชน์จ ากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินก ารหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   
ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงาน
ท่ีก าหนดไว้ได้มีก ารปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่ าแผนงานท่ีได้ด าเนินก ารไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อยา่งไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่   ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่ า
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ี
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการท้ังหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ข้อ  ๒๙   ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันโดยท่ัว
กันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

 
 
 



 
๑๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่าง

การด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า
ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  
ซึ่งเทศบาลต าบลนาค า  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกคร้ังที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น   ระยะหกเดือน และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกคร้ังพร้อม
สรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี ้
 

ระยะ  ๖  เดือน 
(๑) รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐   
(๒)  รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 

 
 



 
๑๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมห าดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙    ก าหนดให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในก ารใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากร
ต่างๆ  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องก ารของประช าชน  ถึงแม้ว่ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒน าท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็
ตามแต่ห ากไม่ส ามารถบ่งชี้ถึงผลก ารด าเนินง านท่ีเกิดขึ้นได้   ก็ไม่ส ามารถท่ีจะบ่งบอกคว ามส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได ้  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงต้องมีเคร่ืองมือท่ีส าคัญในก ารตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปู าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล ” จะเป็นเครื่องมือในก ารน าข้อมูลต่ างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติก ารด าเนินงาน   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

                  และระยะ  ๖  เดือน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า 

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
๖.๑  นายแหวน  ลุนพรหม   ประธานสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ  
๖.๒  นายติ๊ก  นาไชยเวศ   ตัวแทนมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ  
๖.๓  นายสมนึก ชัยหัส        ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ    
๖.๔  นายสุจิต  เพียโคตร   ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  
๖.๕  นายไพทูน สีกอกมาตย์   ผู้แทนประชาคม หมู่ท่ี ๑๓  กรรมการ  
๖.๖  นายพานิช วรบัณฑิต   ผู้แทนประชาคม หมู่ท่ี ๑๐  กรรมการ  
๖.๗  ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน  ตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ  
๖.๘  ผอ.โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์            ตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ        กรรมการ  
๖.๙  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า ตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ  
๖.๑๐ นายเดช อันทเกตุ      ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี ๑๐  กรรมการ  
๖.๑๑ นายสมาน ลุนพรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี  ๓     กรรมการ  
๖.๑๒ นายวิสิฐ  จันทะรี    ปลัดเทศบาล      กรรมการ/เลขานุการ 
๖.๑๓ นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน   หน.ฝุายอ านวยการ รก.หน.สป ผช.เลขานุการ 
๖.๑๔ จ่าเอกทรงศักด์ิ  หลานวงษ์  เจ้าพนักงานปูองกัน รก.หน.ฝุายปกครอง 

ผช.เลขานุการ 
๖.๑๕ นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผช.เลขานุการ 

              ส่วนที่ ๒... 



 
๑๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ 
แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทาง ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดิเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ  
ดังนี ้ 

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 
๒๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  
รวมท้ังจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวห น้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา 
จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และ
เป็นกรอบ  ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการ
ท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมท้ัง
ได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑
ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์... 



 
๒๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่   สมดุล  และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่   ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประ เทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่   ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่   ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อ ม (Green Growth) ประกอบด้วย  
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 
process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

๙)  มีสติ... 



 
๒๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสา มันส านึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่
จากภยันตรายท้ังปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  
ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่า  ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน   ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก 
เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่
ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ  
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

๑๐)  การส่งเสริม... 



 
๒๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้า

ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี   ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมท้ัง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้
มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ) ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง  จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลัง
แผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ   ศึกษารูปแบบการกระ  ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต  ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนด... 



 
๒๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ

การกระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปน็ท่ีประจักษอ์ยูโ่ดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระ 

ท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
๖.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งเทศเทศบาล
ต าบลนาค านั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  
มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม ” 



 
๒๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนด
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-
สระแก้ว-ปราจีนบุรี   

 
พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-

นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ( North South Economic Corridor) ได้แก่ 

แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ย่ังยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ม่ันคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 



 
๒๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ปูองกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) 
เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่
ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงาน
และรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ียั่งยืน 

 

๗.แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
   
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ ๒๕๖๐ 

วิสัยทัศน์(Vision)  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ  

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

พันธกิจ(Mission)  
๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
๒. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

เป้าประสงค ์



 
๒๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และมีเสถียรภาพ  
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง  

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
๔. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน  
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๕. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

  และอาเซียน  
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถใน

การแข่งขัน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร ภาคบริการ และ  
การท่องเท่ียว  

แผนงาน  
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร  
๒. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านปศุสัตว์  
๓.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านประมง  
 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
แผนงาน 
๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs  

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 
๑. แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๑: พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
แผนงาน  
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
๒. แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค 



 
๒๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส 
แผนงาน 
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๒. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง  

กลยุทธ์ท่ี ๓: สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แผนงาน 
๑. แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
๒.  แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
๓.  แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี ๔: อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
แผนงาน  
๑.  แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๒.แผนงานสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางวัฒนธรรม  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ท่ี ๑: อนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้  
ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน 
แผนงาน  
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  

 
กลยุทธ์ท่ี ๒ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน 
๑. แผนงานปรับปรุงและบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าต้นทุน และเพิ่มพื้นท่ีชุ่มน้ า  
๒. แผนงานอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูแหล่งน้ าให้มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๔: สร้างสังคม และเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 
๑. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี

คุณภาพ 



 
๒๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี ๑  :  สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงาน 
๑. แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยและด ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
๒. แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด่านระบบงานยุติธรรม  
กลยุทธ์ท่ี ๒: รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
แผนงาน  
๑. แผนงานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
๒. แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคง  
๓. แผนงาน เสริมสร้างพลังมวลชนและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
กลยุทธ์ท่ี ๓ :  ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
แผนงาน 
๑.แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

 
กลยุทธ์ท่ี ๔ :  ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
แผนงาน  
๑. แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง 
๒. แผนงานขับขี่ปลอดภัย 
๓.  แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลส าคัญ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๕ :พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน 
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝูาระวัง 
๒.  แผนงานการปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง  
๓. แผนงานด้านการฟื้นฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศ

กลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
กลยุทธ์ท่ี ๑:  เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ  

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
แผนงาน 
๑. แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
๒. แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 



 
๓๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ :  เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ  
แผนงาน 
๑. แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
๒. แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเท่ียว 
๓. แผนงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
๔. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ :ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน 
๑. แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ 
๒. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและ  

  ประเมินผล  
๓. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอ านวยความเป็นธรรม  

 
กลยุทธ์ท่ี ๒ :พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน 
๑. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์ท่ี ๓: เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน 
๑.แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

๘. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
 

วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั้งยืน 

๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และ

การท่องเท่ียว 

๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  



 
๓๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๖. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน  

๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๓ แนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน   ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึง

และเป็นระบบ 
๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น

ระบบครบวงจร 
๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน 

การจราจร และการลดอุบัติเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
   ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐานและให้ท่ัวถึง  

๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและ
 ปลอดภัย  

๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 

๒.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เหมาะสม 



 
๓๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒.๕ สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และ
รักษาความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทาง
ระบาย การก าจัดของเสีย) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๗  แนว
ทางการพัฒนา ดังนี ้

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
๓.๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชน

ทุกเพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬา
มืออาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย  
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ท่ีเหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
๓.๕ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓.๖ เพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตท่ีดี 
เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ
ประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๗ แนวทาง ดังนี ้

 ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
และยั่งยืน 
๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นท่ีปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ า ล าธาร ให้เกิดความอุดม

   สมบูรณ์  
๔.๓ พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

   ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  
   ๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  เช่นโซล่าฟาร์ม 
   ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.ตาม 
   ศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
   ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร  



 
๓๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

   ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย(Food Safety)และสนับสนุน 
  การเกษตรอินทรีย์เพื่อภาวะสุขภาพ  
   ๕.๔สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและ 
  นวัตกรรมในพื้นท่ี  

๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกับ
พื้นท่ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่า
เทียมในระดับปฐมภูมิ 

   ๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  
๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสม
และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 

   ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนา 
   รูปแบบการบริการประชาชน 
   ๖.๕ เฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีและพัฒนา 
  ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 

 ๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและวัฒนธรรมท่ีดีวาม
แก่เด็กและเยาวชน 
๗.๒ อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเท่ียว 
๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
   ๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน  
   ๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่  

ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
   ๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
   ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
   ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

ในการประเมิน ผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
 



 
๓๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๙.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๙.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลนาค า   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

“องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 ๙.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
    อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  ๙.๓ เป้าประสงค์ 

๑. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุข 
๒. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓. ระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
๔.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการ

จ้างงาน 
๕. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม 

  ๙.๔ ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕  
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว  
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น  
   ๗)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  

   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  



 
๓๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

    

   ๙.๕ ค่าเป้าหมาย 
๑.ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่าง
ท่ัวถึง มี  คุณภาพชีวิตท่ีดีถ้วนหน้า 
๒. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบ 
ทอดตลอดไป 
๓. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ๔.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๕. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๖.บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
๗.บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล 
๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา 
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

๙.๖ กลยุทธ ์
๑. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
๒. พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพในทุกระดับ 
๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน 
๔. เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 
๕. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
๖.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
๗.พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๙.  ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๑๐.  ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๑๑.   ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๑๒.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการท่ีดีและทันสมัย 

 ๙.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 

  พื้นฐานท่ีจ าเป็นได้อย่างทั่วถึง  



 
๓๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๙.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  ๓) แผนงานการศึกษา  
  ๔) แผนงานสาธารณสุข  
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  ๙) การเกษตร 
  ๑ q) แผนงานงบกลาง 
 

๙.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  ๓... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
๓๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่  ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาค า 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

แบบท่ี  ๒...   



 
๓๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕ ๖ – ๒๕๖๐)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ทุกๆ ๖  เดือน   โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาค า 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๐) 
(๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๐)   
(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๐) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕ ๖๐ 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  จ านวนโครงการ... 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป ี(เฉพาะ ปี ๒๕๖๐) 
รอบเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

           ปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ตั้งไว้ใน

แผนพัฒนา
สามปี 

โครงการ
ที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติ 

โครงการ
เบิกจ่ายจริง 

(รอบ
เมษายน) 

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ๖๕ ๒๙ ๑๑ 

๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ๙๓ ๑๙ ๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

๑๓ 
๑ 

- 

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒๕ 
๔ 

- 

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  ๒๕ ๑๓ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ ๖๖ ๑๙ 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๒๙.๘๖ ๘.๖๐ 

 
 

แบบท่ี  ๓/๑  ... 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาค า 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน   

ส่วนที่  ๒  แบบยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ  
            ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

   

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล     
รวม    

 

 

 

 

 
ส่วนที่  ๔... 
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ส่วนที่  ๔ 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  
ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  (แบบฟอร์ม) 
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐  
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕  
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕)  
๓.๒ พันธกิจ (๕)  
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  (๑๕)  

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓)  
สถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓)  
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร ์

(๒)  

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕  

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔  
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒)  
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒)  
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕  
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓)  
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒)  

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒)  
 กลุ่มเปูาหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า (๒)  
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕  
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕  

       - จุดเน้นและส่ิงท่ีต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓)  
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒)  
๓.๒ พันธกิจ        ๕  
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓)  
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒)  
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐  
 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔)  
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง  ๓  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔)  
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐  

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

(๕)  

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕)  

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒)  

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗)  

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู้ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 

(๓)  

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒)  
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒)  

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐  

 

๒.  ผลการวัด... 
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๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (แบบฟอร์ม) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐  
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕  
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕)  
๓.๒ พันธกิจ (๕)  
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  (๑๕)  

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓)  
สถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓)  
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร ์

(๒)  

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕  

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔  
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒)  
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒)  
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕  
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓)  
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒)  

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒)  
 กลุ่มเปูาหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า (๒)  
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕  
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕  

       - จุดเน้นและส่ิงท่ีต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓)  
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒)  
๓.๒ พันธกิจ        ๕  
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓)  
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒)  
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐  
 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔)  
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 
 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔)  
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐  

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

(๕)  

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕)  

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒)  

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗)  

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู้ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 

(๓)  

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒)  
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒)  

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐  

 

 
 

ส่วนที่  ๕... 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่  ๕ 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ระยะ  ๖  เดือน   

(เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 
 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙ (๓)  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ(e-plan) ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตาม  นั้น 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  เทศบาลต าบลนาค า  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลนาค า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะ  ๖  เดือน รอบเดือนเมษายน (เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – 
มีนาคม  ๒๕๖๐)  ด้วยระบบ e-plan  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 

ยทุธศาสตร ์

2560 2561 2562 

จ านวน

โครงการ 
ทีต่ ัง้ไวใ้นแผน 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
ทีต่ ัง้ไวใ้นแผน 

งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

ทีต่ ัง้ไวใ้น

แผน 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 65 15,945,100.00 65 15,945,100.00 65 15,945,100.00 

2.ยุทศาสตร์พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 93 20,793,900.00 93 20,793,900.00 93 20,793,900.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเพื่อการแข่งขัน 13 1,380,000.00 13 1,380,000.00 13 1,380,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั้ง
ยืน 

25 6,560,000.00 25 6,560,000.00 25 6,560,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 25 14,635,000.00 25 14,635,000.00 25 14,635,000.00 

รวม 221 59,314,000.00 221 59,314,000.00 221 59,314,000.00 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

        รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  (เฉพาะ ปี ๒๕๖๐)รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 
รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๐ 
เทศบาลต าบลนาค า อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครง 
การ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
และสังคม 

65.0 29.41 15,945,100.00 26.88 29.0 43.94 15,250,860.00 71.46 11.0 57.89 1,400,959.64 65.08 10.0 58.82 1,053,743.24 62.20 4.0 44.44 239,800.00 40.85 

2.ยุทศาสตร์พัฒนาเมือง 
และชุมชนให้น่าอยู ่

93.0 42.08 20,793,900.00 35.06 19.0 28.79 1,423,300.00 6.67 5.0 26.32 435,700.00 20.24 4.0 23.53 336,200.00 19.84 4.0 44.44 336,200.00 57.27 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

13.0 5.88 1,380,000.00 2.33 1.0 1.52 10,000.00 0.05 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืน 

25.0 11.31 6,560,000.00 11.06 4.0 6.06 185,000.00 0.87 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ 
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

25.0 11.31 14,635,000.00 24.67 13.0 19.70 4,472,600.00 20.96 3.0 15.79 315,987.00 14.68 3.0 17.65 304,287.00 17.96 1.0 11.11 11,020.00 1.88 

รวม 221.0   59,314,000.00   66.0   21,341,760.00   19.0   2,152,646.64   17.0   1,694,230.24   9.0   587,020.00   
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
 
 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (เฉพาะปี 2560)   
ระยะ  6  เดือน  (เดือน ตุลาคม 2559– มีนาคม  2560) 

 (ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี  กับ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

ในแผนพัฒนา
สามป ี

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

สามปี 

โครงการ 
ที่ด าเนินการจริง 
ตามเทศบัญญัต ิ

 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 
ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 65.0 15,945,100.00 11.0 57.89 1,400,959.64 65.08 

๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 93.0 20,793,900.00 5.0 26.32 435,700.00 20.24 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  13.0 1,380,000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

25.0 6,560,000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  25.0 14,635,000.00 3.0 15.79 315,987.00 14.68 

รวมทั้งสิ้น 221.0 59,314,000 19.0   2,152,646.64  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  (เฉพาะปี 2560)   

ระยะ  6  เดือน  (เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560) 
 (ตารางเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน  กับ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามเทศบัญญัต ิ

 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 
ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 28 6,145,060 11.0 57.89 1,400,959.64 65.08 

๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 22 1,523,300 5.0 26.32 435,700.00 20.24 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  1 10,000 0.0 0.00 0.00 0.00 

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

3 40,000 0.0 0.00 0.00 0.00 

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  34 3,329,600 3.0 15.79 315,987.00 14.68 

รวมทั้งสิ้น 88 11,047,960 19.0   2,152,646.64  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่  ๖ 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว
ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การด าเนิน งาน ( โครงการ/กิจกรรม ) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังนี้  
การประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าของประชาชนต่อเทศบาล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อ ผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม ) ของเทศบาล

ต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาล (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 

๓.  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ท้ังนี้
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เทศบาลจึงมีการด าเนินการประเมินความพึง
พอใจ  ดังนี้ 

 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
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การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลนาค า  

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการของเทศบาลต าบลนาค า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐) 
(งานบริการประชาชน)  
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การประเมินความพึงพอใจ   
เทศบาลต าบลนาค า  ได้ใช้ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/

กิจกรรม)  ของเทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   ในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลของปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  ๕ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒: ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 

ประเด็นการพัฒนา  มีทั้งหมด  ๙  ประเด็น 
 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้
ก าหนดแบบต่าง ๆ  ๑๐ รูปแบบ ท่ีใช้ในการประเมินผลเพื่อให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
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 ๑. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ ( Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ ( Impacts) อันจะ
ช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญ
ของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Key Stakeholders) ในการก าหนด
ตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการ
ตัดสินใจได้ต่อไป  การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า ( Early 
Warning System) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ 
หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (In-depth Evaluation) เพื่อให้รายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น 
 ๒. แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model         ของ 
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็น
ได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวม
หรือภาพรวมท่ีเกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน       ด้านลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถ
ช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ได้  การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ 
หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของ คุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การ
ปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตัวชี้วัดส าคัญในตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๓. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ  (Result Framework Model (RF)) เป็นตัวแบบท่ีสอดคล้องกับการท าแผนกล
ยุทธ์อย่างมาก โดยองค์กรต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNDP, USAID ต่างเสนอแนะว่าการท าแผนกลยุทธ์ควร
เริ่มต้นด้วยการจัดท า RF เสียก่อน ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่า
แผนกับการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง ( Intermediate Result; Irs) 
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเปูาหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้
สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมท้ังยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ตัวแบบท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์นี้จึงต้องการความชัดเจนของผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ี
ต้องเกิดขึ้นภายใต้แผนท่ีก าหนด ตลอดจนความรับผิดชอบ ( Accountability) ของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ โดย
ได้มีการจัดท าระบบการวัดผลปฏิบัติงานเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการ
ปรับปรุงภายในระบบงานตลอดจนการบริหาร รวมถึงใช้ท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน  การท าตัวแบบมุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์จะต้องอาศัยส่วนประกอบ ๔ ส่วนได้แก่ ๑) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นส่วนท่ีส าคัญที่สุดเนื่องจากจะเป็น
ตัวก าหนดแผนปฏิบัติการ ๒) ผลระยะกลาง เป็นการวิเคราะห์ว่าเมื่อด าเนินการตามกลยุทธ์ไปแล้วจะเกิดผลอะไร
ขึ้นบ้างเมื่อใช้เวลาเป็นตัวก าหนด ๓) ความเชื่อมโยงระหว่างผล ( Causal Links) เป็นการใช้หลักความเป็นเหตุผล

คุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ความเป็นเลิศทางธุรกจิ  

    

การเรียนรูข้ององคก์ร 

ความเป็นทีมงาน,  

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ

,ความเป็นผูน้ า,การ

ปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง,

การป้องกนัภยั  

    

ความพึงพอใจของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 

ความพงึพอใจของ

ลกูคา้ภายนอก,  ความ

พงึพอใจของลกูคา้

ภายใน 

กระบวนการความ     เป็น

เลิศ 

การปฏิบติังานจะมี

กระบวนการวดัอยา่ง

เป็นระบบ  

    

บตัรคะแนน 

ทางธุรกิจ 
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มาเชื่อมโยงว่าจากผลระยะกลางแต่ละระดับจะเชื่อมไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นอย่างไร และ ๔) เงื่อนไขข้อตกลงที่ส าคัญ 
(critical assumptions) เป็นการก าหนดปัจจัยภายนอกท่ีจะช่วยให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามผลท่ีก าหนดไว้ 
 ๔. แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่
ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ ท้ังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท 
(Context) การด าเนินการ ( Implementation)  และผลท่ีเกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลท่ี
เกิดขึ้นและผลกระทบ ซึ่งในประเด็นต่างๆ เหล่านี้สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) บริบท (Context)             จะพิจารณา
ว่าโปรแกรมหรือแผนดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นอย่างไรภายใต้สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยจะ
ตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ( Relationship) และศักยภาพ ( Capacity) 2) การด าเนินการ 
(Implementation) เป็นการประเมินถึงกิจกรรมต่างๆ ว่าได้มีด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไรท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของกิจกรรม รวมท้ังเป็นการค้นหาถึงปัจจัยเงื่อนไขท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค  และ 3) ผลท่ีเกิดขึ้น 
(Outcomes) เป็นการดูว่าผลหรือส่ิงที่เกิดขึ้นตอบสนองหรือเป็นไปตามแผนหรือส่ิงที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาท้ัง
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   
 

 

ตัวแบบเชิงเหตุผล 
 บริบท             การด าเนินการ                       ผลที่เกิดขึ้น                           
 
 
 
 
 
 
                   
                   และ/หรือ                       
   การประเมินแบบ Formative    การประเมินแบบ Summative     
           
 
 ๕. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบ
การวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าท่ีของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบ
การวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุป

อิทธิพลต่าง ๆ 

ทรพัยากร 

 

กิจกรรม 

 

ผลลพัธ ์

ผลท่ี

เกิดขึ้ น 

ระยะสั้น/

เฉพาะ 

ผลท่ี

เกิดขึ้ น

ระยะ

กลาง 

 

ผลกระทบ 
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บทเรียนท่ีเกิดขึ้นต่อไป อันเป็นเครื่องมือส าคัญอันหนึ่งของกระบวนการองค์กร การประเมินระบบกระบวนการปฏิบัติงาน
จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ชุดของตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ 2) การ
เปรียบเทียบคุณค่าปัจจุบัน-อดีต และคุณค่าเปูาหมาย และ 3) การเผยแพร่ผลลัพธ์ (เช่น คุณค่าท่ีเป็นอยู่ คุณค่า
เปูาหมาย) สู่กระบวนการผู้ปฏิบัติ 
 ๖. Problem-Solving Method  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ถือเป็น
วิธีการประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ท่ีมีอยู่กลับมาใช้ ( Reusable 
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ท่ีมีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทาง ภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็น
ท้ังการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูก
ออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือ
น าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ การน าวิธีการดังกล่าวเข้าไปใช้จะพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
รวมถึงแบบแผนการปฏิบัติท่ีท าขึ้น โดยแผนจะถูกวิเคราะห์ในแง่การเป็นชุดของหลักการท่ีรวมเอาความรู้มาใช้เป็น
หลักฐาน กล่าวคือเป็นการประเมินเพื่อค้นดูว่าแผนท่ีก าหนดข้ึนมาดีหรือไม่ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างไร ซึ่ง
จะบ่งชี้ถึงผลลัพธ์หรือส่ิงที่เกิดขึ้นว่าแผนดังกล่าวบรรลุผลหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถือเป็น
ข้อมูลไหลกลับให้ผู้ประเมินได้กลับมาทบทวน และก าหนดทรัพยากรตลอดจนวิธีการท่ีเหมาะสมได้ต่อไป 
 ๗. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ( Sense 
of Ownership) ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ 
อีกด้วย การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุ่มมองของภาคประชาชน
ท่ีจะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ     โดยเริ่มต้ังแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการสรุป
บทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลท่ีได้ท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูล
เสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
 ๘. แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการพิจารณาถึงผลท่ี
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบท้ังผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนดไว้    การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝุาย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลท่ี
เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล    หรืออิทธิพลอย่างไร
ท้ังต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องใช้ อันจะเป็น
สิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้ การ
ประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 ๙. แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงใน
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รูปของตารางโดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ท่ีเกิดขึ้น เพื่อท่ี จะ
ก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย  โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวแบบดังกล่าวเป็น
ท่ีนิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการ
ติดตาม เฝูาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นท่ีต่าง ๆ  
 ๑๐. แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ท่ีใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่ง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบ
การประเมินตนเองมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี ้ ๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เปูาหมายหลักและเปูาหมายย่อย ๓) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง ๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
และเป็นไปได ้ ๕) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ ๖) ด าเนินการ 
สรุปจากการศึกษาตัวแบบดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปให้เห็นถึงข้อดี และข้อเสียของตัวแบบข้างต้นได้ดัง

ตารางต่อไปนี ้
ตัวแบบ ข้อดี ข้อเสีย 

1) แบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน 
(Performance  
Indicators) 

 

- ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว ้
- เป็นการสร้างตัวแบบ เพื่อ
เปรียบเทียบกิจกรรมในระหว่าง
หน่วยงานองค์กรอื่น 

- ให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้หรือ
ตัวชี้วัดมากเกินไป ซึ่งบางครั้ง
ตัวชี้วัดไม่สามารถแสดงได้ถึง
คุณสมบัติที่แท้จริงหรือส่ิงที่เป็น
นามธรรมได้โดยตรง 

 
2) แบบบัตรคะแนน 
(Scorecard Model) 
 

- เป็นการมององค์กรในภาพรวม
พิจารณาอย่างเป็นระบบและน ามา
แยกเป็นองค์ประกอบย่อย เพื่อ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัด 

- องค์ประกอบที่แยกออกมานั้นไม่
เพียงพอ ไม่ยืดหยุ่น และไม่ได้
สะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
- มุ่งเน้นมิติด้านการเงินหลัก 

3) แบบมุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์ ( Result 
Framework Model) 
 

- เห็นความเป็นรูปธรรม ตลอดจน
แนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของแผน 
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
รวมถึงส่วนท่ีเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้นใน
ระยะกลางซึ่งเป็นส่วนช่วยในการ
ติดตามและประเมินผล 
- สามารถท าการติดตามและ
ประเมินผลได้ง่ายเป็นรูปธรรม 

- ในช่วงท าแผนกลยุทธ์การก าหนด
ความเป็นเหตุเป็นผลแต่ละระดับนั้น
ท าค่อนข้างยากเนื่องจากปัจจัย
แทรกซ้อนในพื้นท่ีมาก ตลอดจน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมาก หากได้รับความ
ร่วมมือน้อย ยุทธศาสตร์หรืแผนท่ี
เกิดขึ้นอาจไม่ตอบสนองกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ี
เกิดขึ้นได้ 
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             ตารางแสดงตัวแบบสรุปให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของตัวแบบ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงตัวแบบสรุปให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของตัวแบบ (ต่อ) 

ตวัแบบ ขอ้ดี ขอ้เสีย 

4) แบบเชิงเหตุผล 

(Logical Model) 

 

- ชว่ยพฒันาคุณภาพของ

กิจกรรม โครงการใหม้ีความ

ชดัเจนทั้งในวตัถุประสงคแ์ละตวั

บ่งช้ีอนัรวมถึงการประเมินความ

เส่ียง 

- ท าใหเ้ห็นความเป็นไปใน

ภาพรวมเชิงระบบ 

- เห็นการด าเนินงานอยา่งเป็น

ขั้นตอนตรวจสอบได ้

- ความยดืหยุน่ หากมีการ

เปล่ียนแปลงในแงป่รากฏการณ์

เฉพาะหน้าท่ีมิอาจควบคุมได ้

อาจมีผลกระทบต่อการ

ปรบัเปล่ียนตวัแบบ 

5) แบบวดั

กระบวนการ

ปฏิบติังาน ( Process 

Performance 

Measurement) 

- เป็นการส่ือสารถึงผูป้ฏิบติัวา่

ทิศทางท่ีตอ้งการใหไ้ปถึงน้ันคือ

อะไร ในลกัษณะของการ

ถ่ายทอดวสิยัทศัน์ และพนัธกิจ 

- การป้อนขอ้มลูกลบัจากระดบั

ปฏิบติัการขึ้ นไปสู่ระดบันโยบาย

หรือระดบับริหาร เป็นจุดอ่อนท่ี

ส าคญั เพราะหากองคก์รมี

วฒันธรรมแห่งการเรียนรูร้่วมกนั

ในระดบัต า่ขอ้มลูป้อนกลบัท่ีเกิด

จากระดบัปฏิบติัการอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ข้ึนภายในองคก์รได ้

6) Problem Solving 

Method (อาจเรียกว่าแบบ

การแกปั้ญหาก็ได)้ 

 

- การน าความรูท่ี้มีอยูม่าใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ และทดสอบความรูท่ี้มีอยูว่่า

เหมาะสมหรือสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง

หรือไม่ 

- เรียนรูก้ารแกไ้ขปัญหาจากการปฏบิติั

จริง 

- สามารถวางกิจกรรมโครงการ 

ตลอดจนลกัษณะโครงสรา้งและการ

ปฏบิติัท่ีเอื้ อต่อการควบคุมใหไ้ปตาม

ทิศทางท่ีตอ้งการ 

- ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความช านาญ

เฉพาะทางมาก าหนดขัน้ตอน 

- ใชไ้ดเ้พียงเฉพาะบางโครงการหรือใน

พื้ นท่ีพิเศษท่ีไดม้ีการตระเตรียม

ทรพัยากรและบุคลากรท่ีไดร้บัการ

อบรมเป็นอยา่งดี 

7) แบบการมีส่วนร่วม 

(Participatory Methods) 

- การสรา้งภาคการมีส่วนร่วม

ความรูสึ้กเป็นเจา้ของ 

- เกิดการเสริมสรา้งศกัยภาพการ

เรียนรูร่้วมกนั 

- การใชร้ะยะเวลาท่ียาวนาน ทั้งการ

เรียนรู ้การสรา้งสมัพนัธภาพเพื่อใหเ้กิด

การยอมรบั 
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ตัวแบบ ข้อดี ข้อเสีย 
8) แบบการประเมินผล
กระทบ( Impact 
Evaluation) 
 

- ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงาน
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบอัน
กระทบต่อผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ในทุกๆ ฝุาย 
- การประเมินผลกระทบยังให้
ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ค่อนข้างใช้ระยะเวลา และ
งบประมาณมาก 
- การประเมินผลกระทบจึงเป็น
วิธีการท่ีค่อนข้างยุ่งยากท่ีจะ
ก าหนดขนาดหรือขอบเขตเนื้อหา 
และระยะเวลาในการประเมิน 

9) แบบการประเมิน
ความเสี่ยง ( Risk 
Assessment Model) 
 

- การเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อเตรียมพร้อมในการปูองกันภัย 
- สามารถน ามาใช้ก าหนดเป็น
นโยบายมาตรการเพื่อรองรับ
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

- ความเหมาะสมในการน ามาใช้
บางโครงการอาจไม่ต้องการการ
ประเมินความเสี่ยง เนื่องจากเป็น
โครงการท่ีเน้นการพัฒนาหรือ
โครงการริเริ่มใหม่ท่ีไม่ต้องการ
ประเมินความเสี่ยง 

10) แบบการประเมิน
ตนเอง  
(Self-assessment 
Model) 

- การให้ข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

- การยอมรับซึ่งเป็นวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ท่ีส าคัญ หากการประเมินไม่
ด าเนินไปภายใต้การยอมรับอาจท า
ให้ข้อมูลท่ีได้ไม่ใช่ความจริงที่
เกิดขึ้น 

 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการติดตามและประเมินผลมีความส าคัญในการจัดระบบการประเมินผลในการบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเข้าใจ การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นแต่ละแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลจะใช้ส าหรับการบันทึกเกิดจากการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร 
การให้ตอบแบบสอบถามต่าง ๆ รวมถึงการเฝูาสังเกตการณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง
มากท่ีสุด ตัวแบบในการติดตามและประเมินผลท่ีใช้ เช่น แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  แบบบัตรคะแนน แบบมุ่ง
วัดผลสัมฤทธิ์ แบบเชิงเหตุผล แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน      แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือ
เรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ( Problem-Solving Method) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  แบบการประเมินผล
กระทบ   แบบการประเมินความเสี่ยงและแบบการประเมินตนเอง  ผู้มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลหรือ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรน ากรอบดังกล่าวไปใช้หรือการปรับใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

เทศบาลต าบลนาค า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนด
รูปแบบการติดตามโดยใช้รูปแบบที่ ๓ คือ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ 
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-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
เทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๑ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐) 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลท้ัง ๑๓ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน/ชุด  รวมเป็น  ๖๕  คน 
-  การเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (ระบบ e-plan) มาสรุปผลด้านงบประมาณ 
 

 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
  -  รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐- ตุลาคม ๒๕๖๐) 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากรท้ัง  ๑๓ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน/ชุด รวมเป็น ๖๕ ชุด   
ชื่อหมู่บ้านดังนี ้

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.บ้านนาค า ๕ 
๒.บ้านโนนราศี ๕ 
๓.บ้านกุดกระหนวน ๕ 
๔.บ้านหนองไหล ๕ 
๕.บ้านห้วยค าน้อย ๕ 
๖.บ้านพระพุทธบาท ๕ 
๗.บ้านสัมพันธ์ ๕ 
๘.บ้านเล้า ๕ 
๙.บ้านหนองขาม ๕ 
๑๐.บ้านหนองขาม ๕ 
๑๑.บ้านทานตะวัน ๕ 
๑๒.บ้านนาค าน้อย ๕ 
๑๓.บ้านหนองแวงใหม่ ๕ 

รวมประชากรเป้าหมาย      ๖๕   คน 
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๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด     ๖๕  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๖๕  ชุด  
 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ  

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมดใน ๕ ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดใน ๕ ยุทธศาสตร์  ๒๙,๒๕๐ คะแนน  
                           (๙ ข้อ x ข้อละ๑๐คะแนน x ๕ ยุทธศาสตร์x ๖๕คน) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๙,๗๕๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๙,๗๕๑ – ๑๙,๕๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๑๙,๕๐๑ - ๒๙,๒๕๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก  
 

 
   -  การค านวณหาค่าร้อยละ ดังนี ้

 
 

 
 
๒)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แยกความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๕,๘๕๐ คะแนน  
                                               ( ๙๐ คะแนนx๖๕คน) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,๙๕๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,๙๕๑ – ๓,๙๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,๙๐๑ – ๕,๘๕๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 
-  การค านวณหาค่าร้อยละ ดังนี ้

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๑ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดของยุทธศาสตร์ที่ ๑ x ๑๐๐   
                                                              ๕,๘๕๐                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์  X  ๑๐๐ 
 คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร ์

(๒๙,๒๕๐ คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง ๕ยุทธศาสตร์  = 

คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๓หมู่บ้านx X  ๑๐๐ 
 คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ 

(๕,๘๕๐ คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 



 
66 

 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๒ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดของยุทธศาสตร์ที่ ๒ x ๑๐๐   
                                                              ๕,๘๕๐                          

                                         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๓ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดของยุทธศาสตร์ที่ ๓ x ๑๐๐   
                                                              ๕,๘๕๐                          

                                       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๔ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดของยุทธศาสตร์ที่ ๔ x ๑๐๐   
                                                                               ๕,๘๕๐             

                                            
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๕ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดของยุทธศาสตร์ที่ ๕ x ๑๐๐   
                                                                     ๕,๘๕๐             
 
                        
๓)  ตามประเด็นการพัฒนา (แยกแต่ละประเด็นการพัฒนา ซ่ึงมี ๙ ประเด็น) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา   ๓,๒๕๐    คะแนน 
                    ( ๑๐ คะแนน x ๕ ยุทธศาสตร์ x ๖๕ คน) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – ๑,๐๘๓        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๑,๐๘๔ – ๒,๑๖๖   คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๒,๑๖๗ – ๓,๒๕๐  คะแนน ระดับ  พอใจมาก  
 
  -  การค านวณหาค่าร้อยละ (ความพึงพอใจแต่ละประเด็นการพัฒนา) ดังนี ้

 
 
 
 

๔.) สรุปตามประเด็นการพัฒนา (แยกตามยุทธศาสตร์) 
๕.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
๖.) สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

๒.  ผลการ... 

 คะแนนความพึงพอใจแต่ละประเด็นการพัฒนา  X   ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๓,๒๕๐  คะแนน) 
 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  
    ของเทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

    ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   ๖๕  คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน   ๔๓  คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จ านวน   ๒๒  คน 
   

๒.  อาย ุ
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ปี     จ านวน    ๑ คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี    จ านวน   ๑๒ คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี    จ านวน   ๓๙ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  ๑๓ คน    

 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      ๒๘   คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า          จ านวน     ๓๔     คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี         จ านวน       ๓   คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน      -       คน 
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน     ๕  คน   
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร     จ านวน    ๕๘  คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน      ๑  คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา     จ านวน     -  คน 
  ๔.๕  อื่นๆ      จ านวน        ๑ คน 
 
 

ส่วนที่  ๒ ...  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
ที่ได้แต่ละยุทธศาสตร์ 

(เต็ม  ๒๙,๒๕๐คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

(คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน) จ านวนแบบสอบถาม ๖๕ ชุด 
 (๙๐ x ๖๕=๕,๘๕๐) 

4,473  

๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
(คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน) จ านวนแบบสอบถาม ๖๕ ชุด 
 (๙๐ x ๖๕=๕,๘๕๐) 

4,468 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

(คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน) จ านวนแบบสอบถาม ๖๕ ชุด 
 (๙๐ x ๖๕=๕,๘๕๐) 

1,085 

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน(คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน) จ านวน
แบบสอบถาม ๖๕ ชุด 
 (๙๐ x ๖๕=๕,๘๕๐) 

860 

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

(คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน) จ านวนแบบสอบถาม ๖๕ ชุด 
 (๙๐ x ๖๕=๕,๘๕๐) 

1,107 

รวมคะแนนเต็ม (๒๙,๒๕๐) 11,993       พอใจ 

 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดใน ๕ ยุทธศาสตร์  ๒๙,๒๕๐ คะแนน  
                   (๙ ข้อ x ข้อละ๑๐คะแนน x ๕ ยุทธศาสตร์x ๖๕คน) 
 ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๙,๗๕๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
 ๑.๒)  ระดับคะแนน ๙,๗๕๑ – ๑๙,๕๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ  
 ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๑๙,๕๐๑ - ๒๙,๒๕๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก   
 
      ๕ ยุทธศาสตร์ จ านวนแบบสอบถาม ๖๕ ชุด คะแนนที่ได้รวมทั้งหมด = ๑๑,๙๙๓ คะแนน 

 

ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์  =คะแนนความพึงพอใจที่ได้  X  ๑๐๐ 
                                             คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร ์

                                                      (๒๙,๒๕๐ คะแนน) 
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ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมท้ัง ๕ ยุทธศาสตร์ = ๑๑,๙๙๓ X  ๑๐๐                                                
                                              ๒๙,๒๕๐ คะแนน 

                                
                                                 = ๔๑.๐๐ % ระดับ พอใจ 

 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แยกความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์) 
 

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แยกความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๕,๘๕๐ คะแนน  
                                         (๙๐ คะแนน x๖๕ คน) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,๙๕๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,๙๕๑ – ๓,๙๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,๙๐๑ – ๕,๘๕๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 
-  การค านวณหาค่าร้อยละ ดังนี ้

 
 

 

สรุปผลความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
 ที่ได้แต่ละยุทธศาสตร์ 
(เต็ม  ๕,๘๕๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 4,473 พอใจมาก 

๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 4,468 พอใจมาก 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  1,085 ไม่พอใจ 

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

860 ไม่พอใจ 

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  1,107 ไม่พอใจ 

รวมคะแนนที่ได้ท้ังหมด 11,993  

คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมดแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๓หมู่บ้านx X  ๑๐๐ 
 คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ 

(๕,๘๕๐ คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๑ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมด ๑๓ หมู่   x ๑๐๐   
                                        ๕,๘๕๐                

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                       =   ๔,๔๗๓x ๑๐๐ 
             ๕,๘๕๐                  

                                      =      ๗๖.๔๖ % 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๒ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมด ๑๓ หมู่ x ๑๐๐   

                                              ๕,๘๕๐                         

                                    =   ๔,๔๖๘ X ๑๐๐ 

                                            ๕,๘๕๐ 

                                     =    ๗๖.๓๘ % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๓ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมด ท้ัง ๑๓ หมู่ x ๑๐๐   
                                                          ๕,๘๕๐                          

                                           =  ๑,๐๘๕ x ๑๐๐ 

                                         ๕,๘๕๐ 

                                   =    ๑๘.๕๕ % 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๔ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมด ทั้ง ๑๓ หมู่x ๑๐๐   
                                                               ๕,๘๕๐             

                              =      ๘๖๐ x ๑๐๐ 
                                       ๕,๘๕๐ 
                              =      ๑๔.๗๐ % 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๕ = คะแนนความพึงพอใจที่ได้รวมทั้งหมด ท้ัง ๑๓ หมู่บ้าน  x ๑๐๐   
                                                               ๕,๘๕๐        

                          =  ๑,๑๐๗ x ๑๐๐ 
                           ๕,๘๕๐      

                                          =    ๑๘.๙๒  %                 

๒.๓   สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา   ๓,๒๕๐    คะแนน 
                    ( ๑๐ คะแนน x ๕ ยุทธศาสตร์ x ๖๕ คน) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – ๑,๐๘๓        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๑,๐๘๔ – ๒,๑๖๖   คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๒,๑๖๗ – ๓,๒๕๐  คะแนน ระดับ  พอใจมาก  
  -  การค านวณหาค่าร้อยละ (ความพึงพอใจแต่ละประเด็นการพัฒนา) ดังนี ้

 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึงพอใจ 
แต่ละประเด็นการ

พัฒนา 
(เต็ม ๓,๒๕๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจแต่ละ
ประเด็นการ
พัฒนา 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

1,372 พอใจ ๑๑.๔๔ % 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,349 พอใจ ๑๑.๒๕ %  

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

1,328 พอใจ ๑๑.๐๗ % 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,323 พอใจ ๑๑.๐๓ % 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,292 พอใจ ๑๐.๗๘ % 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,342 พอใจ ๑๑.๑๙ % 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,300 พอใจ ๑๐.๘๔ % 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

1,326 พอใจ ๑๑.๐๖ % 

๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1,361 พอใจ ๑๑.๓๕ % 

รวมคะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม ๒๙,๒๕๐) 

11,993 
พอใจ 

 
๑๐๐ % 

 คะแนนความพึงพอใจแต่ละประเด็นการพัฒนา  X   ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

( คะแนนเต็มทั้ง ๙ แนวทางที่ได้รับ) (๑๑,๙๙๓) 
 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (แยกตามหมู่บ้าน) 
 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา   ๔๕๐   คะแนน 
                    ( ๑๐ คะแนน x  ๙ ประเด็น x ๕ คน) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน      ๑ – ๘๔         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ  
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๘๕ – ๑๖๘        คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๒.๓)  ระดับคะแนน   ๑๖๙ – ๒๕๐         คะแนน ระดับ  พอใจมาก  

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
 
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 105 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 105 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๙๕ พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

96 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 106 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 102 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 97 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 98 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 107 พอใจ 

รวม 911  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 115 พอใจ 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 104 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

94 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

101 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 106 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 116 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 103 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 102 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 109 พอใจ 

รวม 950  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 118 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 124 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๑๒๑ พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

106 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 122 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 126 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 102 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๑๑ พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 126 พอใจ 

รวม ๑,๐๕๖  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 115 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

115 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

117 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 114 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 118 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 115 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 112 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 113 พอใจ 

รวม 1,035  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านห้วยค าน้อย หมู่ที่ ๕ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 96 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 90 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

95 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

92 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 81 ไม่พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 81 ไม่พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 83 ไม่พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 93 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 97 พอใจ 

รวม 808  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
77 

 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น
การพัฒนา 
บ้านพระพุทธบาท หมู่ที่ ๖ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 64 ไม่พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 59 ไม่พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

60 ไม่พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

62 ไม่พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 56 ไม่พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 51 ไม่พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 54 ไม่พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 46 ไม่พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50 ไม่พอใจ 

รวม 502  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนาค า ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ท่ี ๗ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 98 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 102 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

100 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

96 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 91 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 90 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 103 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 105 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 106 พอใจ 

รวม 891  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนาค า ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ท่ี ๘ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 113 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 104 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

101 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

105 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 94 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 102 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 97 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 103 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 98 พอใจ 

รวม 917  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9๙ พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 103 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

115 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

112 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 103 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 112 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 107 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 108 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 109 พอใจ 

รวม 96๘  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 107 พอใจ 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 106 พอใจ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

97 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

108 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 92 พอใจ 

๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 106 พอใจ 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 105 พอใจ 

๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 114 พอใจ 

๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 115 พอใจ 

รวม 950  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

115 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

114 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 112 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 117 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 115 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 115 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 118 พอใจ 

รวม 1,038  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีใน 
ภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ ๑๒ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 107 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 101 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

100 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

97 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 98 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 105 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 100 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 98 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9๕ พอใจ 

รวม 901  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
84 

 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนา
ค า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ท่ี ๑๓ 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึง
พอใจ 

แต่ละประเด็นการ
พัฒนา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 119 พอใจ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 119 พอใจ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

120 พอใจ 

๔. มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

117 พอใจ 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 117 พอใจ 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 116 พอใจ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 119 พอใจ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 121 พอใจ 
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 118 พอใจ 

รวม 1,066  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (เปรียบเทียบการด าเนินโครงการกับปีที่ผ่านมา) 
 
 
หมู่ท่ี ๑ บ้านนาค า 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลัง
โรงเรียน 

   สาย ๑   

 
 
หมู่ท่ี ๒ บ้านโนนราศรี 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สาย ๑   

 
 
หมู่ท่ี ๓ บ้านกุดกระหนวน 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
๓.โครงการขุดสระหนองหว้า 

สาย 
สาย 
แห่ง 

๑ 
๑ 
๑ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองไหล 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
๓.หอถังประปาบาดาล 

สาย 
สาย 
ถัง 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

  

 
 
 
 
หมู่ท่ี ๕ บ้านห้วยค าน้อย 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

สาย ๑   

 
 
 
 
 
หมู่ท่ี ๖ บ้านพระพุทธบาท 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 
ปี ๒๕๕๙ 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 
ปี ๒๕๖๐ 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
-ไม่มีโครงการที่ได้ด าเนินการ- 

 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

หมู่ท่ี ๗ บ้านสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

    สาย ๑   

หมู่ท่ี ๘ บ้านเล้า 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการสะพานไม้เพื่อการเกษตร  
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

    สาย 
สาย 
สาย 

 
 
 

 
๑ 
๑ 
๑ 
 
 
 
 
 

  

หมู่ท่ี ๙ บ้านหนองขาม 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการขยายเขตไฟฟูาภายในหมู่บ้าน 
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๓.โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รองหนองขาม 

เส้น 
สาย 
เส้น 
แห่ง 
 
 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

หมู่ท่ี ๑๐ บ้านหนอแวง 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
 

สาย ๑   

 
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านทานตะวัน 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แห่ง 

 
 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
หมู่ท่ี  ๑๒ บ้านนาค าน้อย 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
สาย 
 
 
 
 
 

 
๑ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

หมู่ท่ี  ๑๓ บ้านหนองแวงใหม่ 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ได้ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน 
๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าลงสระหนองแวง 
๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบสระหนองแวง 
 

 
แห่ง 
แห่ง 
สาย 
 
 
 
 

 
๑ 
๑ 
๑ 
 
 
 
 

  

 
๒.๖  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    

๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่    

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

   

๕.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล     

ภาพรวม    
 
 
๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  (โครงการ/กิจกรรม ) ของ
เทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ

ประเด็นการพัฒนา   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ ๖๐ รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม 
๒๕๖๐)  พบว่า 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๐๐ %  

  ระดับความพึงพอใจ  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๖.๔๖  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม) 
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ   ๑๔.๗๐   (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๑๑.๔๔ (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม) 

      

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๑๐.๗๘ (มีโครงการโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 

 
๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  
๔๑.๐๐% เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร้อยละ  ๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจ
เพิ่มมากขึ้น 

 
 

 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลมากกว่าปีท่ีผ่านมา  เหตุผลท่ีท าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีท่ีผ่านมานั้น  อาจจะมาจากเทศบาลสามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าปีท่ีผ่านมา  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล   

 
๔.๓  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 

  เทศบาลต าบลนาค า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ท่ีต้องการให้
เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในท่ีสุด   
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่  ๗ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ 

 
รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙– มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (เฉพาะปี ๒๕๖๐) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถสรุปได้  ดังนี้  

   โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)       จ านวน  ....๒๒๑.....  โครงการ  

   สามารถด าเนินการได้จริง (รอบตุลาคม๒๕๕๙-เมษายน๒๕๖๐)   จ านวน  .....๑๙.....  โครงการ    

   คิดเป็นร้อยละ  ............๘.๖๐.............. 
 

สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาสามปี   
กับผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานจริงตามเทศบัญญัติ  

รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

การด าเนินงาน 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑ แผนพัฒนาสามปี ๒๒๑  ๕๙,๓๑๔,๐๐๐  
๒ แผนการด าเนินงาน  ๘๘                                                                                                                                                                                                    ๓๙.๘๒ ๑๑,๐๔๗,๙๖๐ ๑๘.๖๓ 
๓ ตั้งตามเทศบัญญัติ ๖๖ ๒๙.๘๖ ๒๑,๓๔๑,๗๖๐ ๓๕.๙๘ 
๓ การด าเนินงานจริงตาม 

เทศบัญญัติ 
๑๙ ๘.๖๐ ๒,๑๕๒,๖๔๖.๖๔ ๓.๖๓ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า  สามารถสรุปได้  ดังนี้  
 ๑.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
  
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙– มีนาคม  ๒๕๖๐) 
 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ของเทศบาลต าบลนาค า  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๒.๒ สรุปรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม 
๒๕๖๐) 

ในปีงบประมาณ  ๒๕ ๖๐ เทศบาลต าบลนาค าได้เร่ิมด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุ
โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุในแผนพัฒนา
(พ.ศ.๒๕ ๖๐-๒๕๖๒ ) ท่ีมีเปูาหมายด าเนินการในปี ๒๕ ๖๐ บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕ ๖๐-
๒๕๖๒ ) จ านวน ๒ ๒๑ โครงการ    และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐  เป็นจ านวนเงิน  ๓๖,๖๑๑,๐๐๐ .-บาท และได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายจริง แล้ว (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จ านวน ๑๙ รายการ  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น    ๒,๑๕๒,๖๔๖.๖๔-บาท 

๒.๓ สรุปผลความส าเร็จของโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๐/โครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
   โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการท่ีน ามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
   ๒.๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี          
จ านวน  ๖๕ โครงการ  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ   จ านวน  ๒๙  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  
๔๓.๙๔ ของจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
 
         ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา    
จ านวน  ๙๓  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๒๘.๗๙ ของจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
 
  ๒.๓.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน จ านวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน  ๑๓  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน ๑ โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  ๑.๕๒ ของจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
 
                ๒.๓.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน   ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศ
บัญญัติ  จ านวน ๔ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ของจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
 
  ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน  ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน ๑๓ โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๗๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
                     สรุปรวม   ๕   ยุทธศาสตร์    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า   
จ านวน  ๒๒๑ โครงการ    จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  ๖๖ 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๘๖ ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ ๖๐-
๒๕๖๒) 

๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ได้เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐/โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล 
   โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ/กิจกรรมท่ี
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) แยกตามยุทธศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
   ๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี          
จ านวน  ๖๕ โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  ๑๑  โครงการ  และจ านวนโครงการ
ท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ท่ีเบิกจ่ายจริง ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๘๙ ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
(๕ ยุทธศาสตร์) 
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          ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน  ๙๓  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๕ โครงการ และจ านวน
โครงการท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ท่ีเบิกจ่ายจริง ๑๙ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๓๒ ของจ านวนโครงการ
ท้ังหมด (๕ ยุทธศาสตร์) 
   ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน จ านวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน ๑๓ โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๐ และจ านวนโครงการ
ท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ท่ีเบิกจ่ายจริง คือ ๑๙ โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมด (๕ 
ยุทธศาสตร์) 
 
                 ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน   ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน ๐  โครงการ   และจ านวนโครงการท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ท่ีเบิกจ่ายจริง ๑๙
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมด (๕ ยุทธศาสตร์) 
 
   ๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวนโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน ๓ โครงการ   
และจ านวนโครงการท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ท่ีเบิกจ่ายจริง คือ ๑๙ โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๗๙ ของ
จ านวนโครงการท้ังหมด (๕ ยุทธศาสตร์) 
                      สรุปรวม   ๕   ยุทธศาสตร์    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
นาค า  จ านวน  ๒๒๑ โครงการ    จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑๙ โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  ๘.๖๐ 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ ๖๐-๒๕๖๒ ) เฉพาะปี ๒๕ ๖๐  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมมากกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  สาเหตุเนื่องมาจาก     

 

๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี ๖๐  ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง  
  

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนเมษายน) 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

ต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐     

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใ จ     คิดเป็น
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ร้อยละ  ๔๑.๐๐  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕ ๕๙ได้ ร้อยละ  ๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความพอใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ   สาเหตุมา จากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕ ๖๐ – 
๒๕๖๒) จ านวน  ๒ ๒๑  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านการประชาคมท้องถิ่นแล้ว  เทศบาลสามารถ
บรรจุโครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการได้  ๖๖ โครงการ จากงบประมาณรายจ่ายท่ีอนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่
สามารถด าเนินการตามภารกิจท่ีได้ต้ังไว้  จ านวน  ๑๕๕  โครงการ  

๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาล (งานบริการ
ประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม๒๕๖๐)   

 ตามท่ีเทศบาลต าบลนาค าได้ท าการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจร้อยละ  ๔๑.๐๐ 

 
๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  เทศบาลต าบลนาค า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ท่ีต้องการให้
เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในท่ีสุด   
 
  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบลนาค าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจาก

รัฐบาลมากกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
๓)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี ้
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
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  อุปสรรค 
๑)  เทศบาลต าบลนาค ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  
๒)  เทศบาลต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ

บางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

๖.  ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า  มีระดับความส าเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

 
๖.๒  การบริการประชาชน 

๑)  การด าเนินงานของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกับเทศบาลมากขึ้น เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกช่องทาง 

๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   

๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าว
บ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลนาค าสามารถด าสามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้

ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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๒.  ข้อเสนอแนะ   
 จากผลสรุปมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

๑)  โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด เพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

๒)  โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณสูง  เกินศักยภาพของ
เทศบาลต าบลนาค า ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เมื่อใช้งบประมาณสูงขึ้น ท าให้ไม่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินการ แต่ก็ยังเป็นโครงการท่ีประชาชนในพื้นท่ีต้องการมาก เพราะเป็นการบรรเทา
ความเดือนร้อน  

๓)  ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช้กฎหมาย ท าให้มีการปรับปรุง
การใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการด าเนินการ 

๔)  การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าท่ีผ่าน
มา เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 
   ๕)  ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการ โอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่ม-ลด งบประมาณ   
และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ 

๖)  ส่วนราชการ  ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผน
ด าเนินงานท่ีส่วนราชการก าหนด  เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือ
เร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป 

๗)  ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม  โดยค านึงถึงศักยภาพและรายได้ของ
ท้องถิ่นเอง  สภาพพ้ืนท่ีและประชาชน  โครงการท่ีจะด าเนินงานในแต่ละปีควรเป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้และ
ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการอย่างแท้จริง 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๘ 
ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
 พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน 

 

 
 

 
 
 



 
103 

 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
 พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน 

   “ เขาเต่า ศูนย์ผ้าทอผืนงามในโครงการพระราชด าริ” 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
 พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน 

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี 

   หุบกะพง"ต้นแบบสหกรณ์บนแผ่นดินพระราชา  
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
 พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลนาค า 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลนาค า 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

ภาคผนวก 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาค า 
รอบเดือนเมษายน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
113 

 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

๒.เอกสารอ้างอิงจากระบบสารสนเทศ (E-PLAN) 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
๓.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
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   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 


