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เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 

เทศบาลตําบลนาคํา   
*************************** 

  
         เนื่องดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินของเทศบาลตําบลนาคํา ได

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือน ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๓)  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้  ไดนําขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-plan) มาใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําดังกลาว พรอมท้ังลงพ้ืนท่ี
เก็บรวบรวมขอมูลประเมินความพึงพอใจจากประชาชนท้ัง ๒๖ ชุมชน โดยคณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรี  และ
นายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปนท่ีเรียบรอยแลว   

 

ดังนั้น เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  เทศบาลตําบลนาคํา   จึงประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖2 ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ   
      

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 

            ( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

รวมกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
เทศบาลตําบลนาคํา 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  
 



 
คํานํา 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  จะตองดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวั น นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป
ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙  ไดดําเนินการ
กําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรม  ท่ีดําเนินงาน   เพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
เทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๙  และเพ่ือใหสอดคลองกับ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ิน  สอดคลองกับปญหา  ความตองการและแนว
ทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  
และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นตอนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล   
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขต
เทศบาลโดยท่ัวกันตามลําดับตอไป  โดยมีรายละเอียดตามเลมรายงานนี้  

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา 
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   ส่วนท่ี  ๑ 
 

                                                           บทน ำ 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้ เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค าซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลนาค า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลนาค า
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ  
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค า ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลนาค า   
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลนาค า ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลนาค าดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนาค าตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลต าบลนาค าในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.๕ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค าต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค า 
  2.๖ การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลนาค า.ทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลนาค ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ1ครั้ง และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
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อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
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ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาล จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลนาค า 
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   ส่วนท่ี ๒ 
  กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาค า  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาค ามีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 วิสัยทัศน์ เทศบำลต ำบลนำค ำ 
“องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
               ๑.๒     โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

   รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ 4 ปี ปี 2561 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 48 13,622,100.00 75 14,172,100.00 75 14,172,100.00 75 14,172,100.00 

2.ยทุศาสตรเ์มืองและชมุชนใหน้่าอยู่ 143 40,407,900.00 143 40,407,900.00 143 40,407,900.00 143 40,407,900.00 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนเพื่อการแข่งขนั 4 110,000.00 4 110,000.00 4 110,000.00 4 110,000.00 

4.การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

9 1,770,000.00 9 1,770,000.00 9 1,770,000.00 9 1,770,000.00 

5.การบริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล 26 17,089,800.00 26 17,089,800.00 26 17,089,800.00 26 17,089,800.00 

รวม 230 72,999,800.00 257 73,549,800.00 257 73,549,800.00 257 73,549,800.00 

 
 
 
 
    * ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศท้องถิ่น  (e-plan)  รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย ภำคผนวก
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ                                                  
     

   

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

ท ัง้หมด 

จ า 

นวน 
คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ า 

นวน 
คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ า 

นวน 
คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ า 

นวน 
คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ า 

นวน 
คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น โครง 

การ 

โครง 

การ 

โครง 

การ 

โครง 

การ 

โคร
ง 

การ 

1.ยทุธศาสตร์

การพฒันา
คณุภาพคน
และสงัคม 48 20.87 13,622,100.00 18.66 26 16.99 14,472,103.80 35.52 16 33.33 10,819,559.86 65.57 15 34.09 7,707,089.86 62.87 11 31.43 2,315,599.86 43.47 

2.ยทุศาสตร์

เมอืงและ
ชมุชนใหน้่า
อยู ่ 143 62.17 40,407,900.00 55.35 111 72.55 23,002,900.00 56.46 21 43.75 2,982,120.00 18.07 21 47.73 2,982,120.00 24.33 21 60 2,982,120.00 55.98 

3.การพฒันา

เศรษฐกจิ
ชมุชนเพือ่การ
แขง่ขนั 4 1.74 110,000.00 0.15 1 0.65 5,000.00 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.การบรหิาร

จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม
เพือ่การ
พฒันาอยา่ง
ยั่งยนื 9 3.91 1,770,000.00 2.42 3 1.96 25,000.00 0.06 2 4.17 10,000.00 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.การบรหิาร

จัดการ
องคก์ารตาม
หลกัธรรมาภิ
บาล 26 11.3 17,089,800.00 23.41 12 7.84 3,233,800.00 7.94 9 18.75 2,688,560.00 16.29 8 18.18 1,569,160.00 12.8 3 8.57 29,360.00 0.55 

                     

 230   72,999,800.00   153   40,738,803.80   48   16,500,239.86   44   12,258,369.86   35   5,327,079.86   
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ๔ ปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

๑.การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม 48 26 11.30% 
๒.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 143 111 48.26% 
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 4 1 0.43% 
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 3 1.30% 
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

                   
26 

 
12 

5.22% 

รวมทั้งสิ้น 230 153 66.51% 
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  1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
     1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ตามที่เทศบาลต าบลนาค าได้ด าเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
๕.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๖.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๙. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๐. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๑. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๒. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๓. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
๑๔. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
 

     1.4.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็

สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาลต าบลนาค า  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วม

ขังในบางจุด  
 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การดูแลด้านสุขภาพไม่

ทั่วถึง ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 
 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
๔. ความต้องการของประชาชนมีมากเพ่ิมขึ้น แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีจ ากัด การ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงไม่ทั่วถึง ส่วนมากจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แต่ด้านพัฒนาสุขภาวะอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพยังไม่ได้รับการพัฒนา 
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1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ 

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย มีการโอนงบประมาณไปด าเนินการรายการอ่ืน 

4)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
5)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
6)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  แต่ด้วยข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณท่ีมีอยู่น้อย 
7) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
8) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสาเหตุอาจมาจาก เกิดความเบื่อ

หน่ายเพราะถึงเข้าร่วมประชาคม โครงการที่เสนอมาก็ไม่ได้รับการพิจารณา จึงมองว่าถึงเข้าร่วม
หรือไม่เข้า ก็มีค่าเท่ากัน จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมมีจ านวนลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 
ดังนั้นแล้ว โครงการที่ได้รับการพิจารณาจึงไม่ใช่โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยแท้จริง 

 
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลนาค ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  

3)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้    
            แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                         

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  กำรบริกำรประชำชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอในแต่ละกอง  เช่น  

มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

      6)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
 
 2.แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  
      คณะกรรมการติดตามเทศบาลต าบลนาค า จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  โดยใช้ 1.แบบการติดตามตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้    
2.ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (e-plan) ประกอบ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า  ซึ่งยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาค า มีดังนี ้  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

   ๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่าย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 
การบริการ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
   อย่างยั่งยืน 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร-
มาภิบาล 

และเทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี บุคลำกรมีศักยภำพ ประชำชนอยู่ดีมีสุข ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 

ระบบติดตำม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รำยงำน ระยะเวลำ ผู้ประเมิน รำยงำน ระยะเวลำ 

เทศบาลต าบลนา
ค า 

๑. ใช้แบบรายงานที ่ ๒  แบบ
ติดตามผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนาค า 
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนา  

 ๑ ครั้งต่อปี เทศบาลต าบล
นาค า 

๑. ใช้แบบรายงานที่ ๑ การก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาล 
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรม- 
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ เทศบาล
ประกาศใช้แผน 

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  
๒.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด า เนิ น ง าน ข อ ง เท ศบ าล ใ น
ภาพรวม 
๓.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
๔.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ทุกๆ ๑ ป ี
(ภายในเดือน

ธันวาคม) 

คณะติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓.รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓. เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๑๕ วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๑. เสนอสภาเพื่อทราบ 
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑.ภายในเดือน
ธันวาคม 
๒ . ปร ะก าศ ไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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๒.๓ กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค าก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านม า โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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๒.๔ ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค า ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า 
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2.๕ แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
  แบบรำยงำน ๓ แบบ ตำมรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 
เป็นแนวทำงไว้ คือ 
  แบบที่ ๑  กำรช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประ
เมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร      
  แบบท่ี ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส/รายปี  เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบท่ี ๓  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน  ๓  แบบ  คือ 
   แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่อง 
มือในการประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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ค ำชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลต าบลนาค า...อ าเภออุบลรัตน์.....จังหวัดขอนแก่น.......................... 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

กำรวัด และกำรน ำเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีละ ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……เทศบาลต าบลนาค า.....อ าเภออุบลรัตน์...จังหวัดขอนแก่น.. 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
  
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4   . รวม 
จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

1.           

2.            
ฯลฯ....           

รวม           

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่
ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง
หรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่  1……  ปีที่  2……  ปีที่  3…..  ปีที่  4….. รวม 
จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบ 
ประมำณ 

1.           
2.           
ฯลฯ....           

รวม           
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ:พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณทีส่อดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผน
ยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ด ี
 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ………….….. 
 

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร
ทีอยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวน 
โครงกำรทั้งหมด 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

1.             
2.              
ฯลฯ....             

รวม             
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : 1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมลูในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้าน้ีว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้น 
มากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

   2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด กจ็ะแสดงให้เห็นว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ...........................  
 

ยุทธศำสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
1       
2.         
3.        

รวม       
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : น าเข้าข้อมูลที่ไดม้าเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดร้ะบไุว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมลูที่แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
 

ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............................. 
 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

1.      
2.      
ฯลฯ....      

รวม      
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 
 

ส่วนที่ 4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................ 
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลต าบลนาค า.......อ าเภออุบลรัตน์....จังหวัดขอนแก่น 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน...................................................................................................................  

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรตำมแผนพัฒนำ..................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.    
2.    
3.    
ฯลฯ...........   

รวม   

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริง
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของอปท. ในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย.........คน            (   ) หญิง ...........คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 20 ปี ….  คน                   (   )  20 - 30  ปี………. คน  
                     (   )  31 - 41 ปี........ คน                    (   )  41 - 50 ปี............คน             
(   )  51 - 60 ปี.........คน           (   )  มากกว่า 60 ปี…..….คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา........คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

           (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.........คน    (   )  ปริญญาตรี..........คน             (   )  
สูงกว่าปริญญาตรี.......คน      (   )  อื่นๆ........คน  

4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน             (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน  (   )  รับจ้าง.........คน   
                     (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน            (   )  เกษตรกร……….… คน                     
(   )  อื่นๆ  (ระบุ) ......... คน 
 
 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ อปท. 
 

ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/กิจกรรม) ของเทศบำลต ำบลนำค ำในกำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์ 
ค ำอธิบำย  :  ๑.  มีทั้งหมด  ๕ ยุทธศาสตร์   
         ๒.  แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจ าแนกคะแนนดังนี้ 
                         (5=มากที่สุด 4=มาก ๓=ปานกลาง 2=น้อย ๑=น้อยที่สุด)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  

แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภำพรวม 
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ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 

 

        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้าน
สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนของ
เทศบาลต าบลนาค า ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
-การส่งเสริมสุขภาพ  

  -การป้องกันโรค  เช่น โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า,โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ,
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ 
  -การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนใน  
   เขตเทศบาล 
   -การให้บริการด้านต่างๆ เช่น กู้ชีพ 
กูภ้ัย 

     

2.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้าน
สวัสดิการสงเคราะห์ของเทศบาลต าบล
นาค า อาทิ เช่นการแจกเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ของ
เทศบาลต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด  

     

3.ท่านคิดว่าเทศบาลต าบลนาค า
ด าเนินงานดูแลป้องกันยาเสพติดได้เป็น
ที่น่าพอใจ มากน้อยเพียงใด 

     

4.ท่านพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วนั
เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ และการ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมเช่น งานสงกรานต์ 
งาน ของเทศบาลต าบลนาค ามากน้อย
เพียงใด  
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        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5 คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

5.ท่านพึงพอใจด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาค า
มากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น 
บุคลากรด้านการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการบริหาร การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา,รวมถึงท่านพึง
พอใจส าหรับอาหารกลางวัน,อาหาร
เสริมนมมากน้อยเพียงใด 

     

6.ท่านพึงพอใจ บุคลากรสายผู้สอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากน้อยเพียงใด ครู
มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนการสอน และมุ่งมั่น อุทิศตนในการ
พัฒนาผู้เรียนมากน้อยเพียงไร  

     

7.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์นี้  
7.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
7.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
7.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ  
7.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๒ ยุทธศำสตร์เมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 

        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5 คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

๑.ท่านพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้าง
และการบ ารุงรักษาระบบ 
สาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาค า มากน้อยเพียงใด 
-ถนน ตรอกซอย ต่างๆ  

 

     

  -ท่อระบายน้ า      
  -ไฟฟ้า แสงสว่าง การซ่อมแซมไฟฟ้า      
๒.ท่านพึงพอใจในความสะอาดและ
ความมีระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่
สาธารณะในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด 
-สวนสาธารณะ   

     

 -ลานออกก าลังกาย  
 

     

๓.ท่านพึงพอใดด้านการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการ
สัญจรไปมา และรวมไปถึงการดูแลความ
ปลอดภัยทรัพย์สินสาธารณะ ในเขต
ต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด 
 

     

4.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์นี้  
4.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
4.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
4.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ  
4.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขัน 
 

        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5 คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจกับกิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ 
ประชาชนของเทศบาลต าบลนาค า
มากน้อยเพียงใด (อาทิ ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพต่างๆ)  

 

     

2.ท่านพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์
แนะน าด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติของเทศบาลต าบลนาค ามาก
น้อยเพียงใด 
 

     

3.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์นี้  
3.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
3.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ  
3.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
 

        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5 คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจกับการบริหารจัดการ
ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลนาค า ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆของเทศบาลต าบลนาค า 
มากน้อยเพียงใด อาทิเช่น 
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
-การเก็บขนขยะ  
- การก าจัดขยะ  
 

 

     

2.ท่านพอใจกับการปรับปรุงภูมิ-
ทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลนาค า
มากน้อยเพียงใด  

  

 

     

3.ท่านพึงพอใจกับกระบวนการ
จัดการน้ าทิ้งที่มาจากครัวเรือนของ
เทศบาล มากน้อยเพียงใด 

 

     

4.ท่านพึงพอใจกับโครงการปลูกชุมชน 
หรือท่านได้มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

     

5.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์นี้  
5.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
5.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
5.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ  
5.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5 คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่
ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของ 
เทศบาลต าบลนาค า มากน้อยเพียงใด   

     

2.ท่านพึงพอใจในการที่เทศบาล
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และรับการ
พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านผู้น า
ชุมชน มากน้อยเพียงใด เช่น 
(มีการจัดประชุมการท างานของ
คณะกรรมการชุมชน ส่งเสริมศักยภาพ
ของคณะกรรมการ จัดศึกษาดูงาน จัด
อบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนาชุมชน และมีประชุมซักซ้อมการ
ท างาน) 

     

3.ท่านพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว
ที่ได้รับบริการจากเทศบาลต าบลนาค า 
มากน้อยเพียงใด 

     

4.ท่านพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่ เช่น 
การประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท่านได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นมากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนา
ค า สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนประชาชนได้จริงหรือไม่ 
รวมถึงประชาชนได้รับประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด 

     

5.ท่านพึงพอใจกับการจัดท าสื่อ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และการ
ให้บริการเสียงตามสายของเทศบาล
ต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด  
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        หัวข้อส ำหรับกำรประเมิน 
 
 

                                ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5 คะแนน) 

มำก 
(4คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

6.ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานของ
เทศบาล ด้านความโปร่งใสมากน้อย
เพียงใด เช่น มีการรายงานผลการด าเนิน 
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ท่าน
รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ท่านสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกช่องทาง เช่น เว๊ปไซต์
เทศบาล ,เฟสบุค,ไลน์กลุ่ม เบอร์
โทรศัพท์ส านักงาน 

     

7.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์นี้  
7.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
7.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
7.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ  
7.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

     

 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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(๑)  แบบแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ส ำหรับ             
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ 

 
ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 พันธกิจ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) 
    3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
    3.8 จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
    3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
    3.10 ผลผลิต / โครงการ  

รวม 100 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมลูเกี่ยวกบัท่ีตั้ง อาณาเขต เขต 
การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ทรพัยากรธรรมชาติ กลุม่ 
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกจิท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ 
มูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

10 
(2) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง 
สร้างและกระบวนการบรหิารงานบุคคลงบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสรา้งผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผน 
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

(2)  

(4) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ 
การด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้กระบวน 
การร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้า 
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

2. การวิเคราะห์สภาว 
การณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอด 
คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

25 
3 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิ 
ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้อง 
ถิ่น เป็นต้น 

4  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์สภาว 
การณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว 
เรือน การส่งเสรมิอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ 
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ท่ัวไป  เป็นต้น 

4 
 

 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีสีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การ 
ประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

4  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ 
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

4  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 
เชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ 
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ข 
ปัญหา 

4  

3. ยุทธศาสตร ์
   3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
   3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
   3.3 ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
 
   3.4 วิสัยทัศน ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง 
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประ 
เด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65 
10 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

10  

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

10  

วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด 
เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ 
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

   3.5 พันธกิจ 
 
 
   3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นพันธกิจ 
 
   3.7 ตวัชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด 
รวม) 
 
   3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 
 
 
 
  3.9 ตัวชี้วัดและแนว 
ทางการพัฒนา 
 
 
 
  3.10 ผลผลิต/โครง 
การ 

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้า 
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ 
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

5 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอด 
คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง 
หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ท้ังใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว 
ก าหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท้อง 
ถิ่น 

5  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนว 
ทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธ 
ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
สามปี 

5  

ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว 
ก าหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท้อง 
ถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน 
แผนพัฒนาสามปี 

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ 
ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ในแผนพัฒนาสามปี 

5  

 รวมคะแนน 100  
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ส่วนท่ี  ๓ 
 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 
๑.๑  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาค าเป็นดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล    

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล    

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล    

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล    

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ 
ปี 

   

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล    

๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน    

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

   

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน    

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล    

๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา    

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่    
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๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๒๐ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

           ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
           ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
           ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
           ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
           ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
           ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (๕) 
           ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
           ๓.๘  แผนงาน (๕) 
           ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม (๕) 
          ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (๘) การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. 
(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ  และการ
ด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๓) (๓) 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๕ 
(๒) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(๑) (๑) 

(๓) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(๒) (๒) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) (๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 

ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์  
กระบวนการหรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  กา ร
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๒) (๒) 

(๖ )  ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเ พ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ s-
strength ( จุ ด แ ข็ ง )  W-Weakness 
(จุดอ่อน) o-opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(๒) (๒) 

(๗ )  สรุ ปประ เด็ นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา  ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(๒) (๒) 

( ๘ )  ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่นสรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้ งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) (๑) 

(๙) ผลที่ ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

(๑) (๑) 
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เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน
ที่ ผ่ า น ม า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

๖๕ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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๓.๕ กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ  ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องการท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 
 

(๕) (๕) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(positioning) 
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่ งหมายสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดที่
ชัดเจน 

(๕) (๕) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่ จริ ง  ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เ รื่ อ งหนึ่ ง ห รื อแผนง านที่ เ กิ ด จ าก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กล
ยุ ท ธ์  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

(๕) (๕) 
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๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิโครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

ผลผลติ/โครงการเป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึง่อัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(๕) (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

 

จำกกำรสรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ปรำกฏว่ำ ได้ 100 คะแนน 
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1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์) วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ี (SWOT)ท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาค าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
วิเครำะห์จุดแข็ง (Strength)  

๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม   สามารถที่จะต่อยอดใน
การอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพ่ือเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

๒.  สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานค าที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม 
สมบูรณ์ เช่นป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงท าให้มีทรัพยากรที่เกิดขึ้น
จากป่า อาหารจากป่าจ าพวกเห็ด หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพ่ือมา
ประกอบอาหารเป็นการลดรายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานค ามีวิว ทิวทัศน์ป่าไม้   โขดหิน  สัตว์ป่า ที่
สวยงาม ตามธรรมชาติ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๓. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสม  เอ้ือต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอน
เหมาะแก่การท าไร่ เช่น ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย  ยางพารา ยูคาลิปตัส  และทิศตะวันออกของต าบลมีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มมีล าห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การท านาปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย 
ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข ๖  และข้าวจ้าว พันธุ์ ขาวมะลิ ๑๐๕   เกษตรกรท านาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วง
ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  

๔. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพที่รอรับการพัฒนา เช่น  กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน ภูมปิัญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย  

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพ่ือการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  

๖. มีกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ ซึ่งพิจารณาจากแผนอัตราก าลังที่มี
ครอบคลุมทุกต าแหน่งตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
  ๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจ า  เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน 
 
 วิเครำะห์จุดอ่อน(Weakness) 

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ท าให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ตั้งไว้ 

๒. ได้รับรับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการ 
เน้นให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ท าให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งขึ้นประชาชนมี
ส่วนร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหาร
โครงการผลการด าเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อย
กว่าให้ความส าคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณท่ีจัดสรรในเทศบัญญัติ
แต่ละแผนงาน ท าให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 
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๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่  เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานถือว่าระดับต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน  อัตราผู้มีรายได้น้อย  ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน 
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพ่ึงพา อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง
ยาวนาน เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต  หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ าซาก ขาด
การบ ารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสาร
ตกค้างจากปุ๋ยเคมีท าให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพ่ือเป็น
พ้ืนที่ทางการเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงงาน หรือรับจ้าง ไปยังถิ่นอ่ืน มีอัตราค่อนข้างสูง  
เนื่องจากว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือท านา ซึ่งมีเพียงปีละ  ๑  ครั้ง ท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น 
การทิ้งลูกไว้ให้คนแก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ท าให้เด็กติดยา
เสพติด  เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน 
ฯลฯ    

๘. พ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พ้ืนที่การเพาะปลูกจะมีจ านวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ าเพ่ือการเกษตรจากน้ าฝน หากฝนแล้งก็ไม่
สามารถเพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่
จะฟ้ืนตัวจากระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพ่ือการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ท าให้บางครั้งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมี
ความเชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะท าให้มีพละก าลังแข็งแรง สามารถ
ท างานได้มากขึ้น แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว 
ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับกันจ านวนมาก และเป็นสาเหตุ 

หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตนี้  และโรคที่ก าลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส(Opportunjty) 
  ด้ำนเศรษฐกิจ 

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตร    
ส าหรับขายข้าวเปลือกรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายข้าว 
ด้ำนเทคโนโลยี 
๑.มีการให้บริการอินเตอร์เนต และสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากหลายเครือข่าย 
ด้ำนกฎหมำย 
๑.พรบ.กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่
ถ่าย 
โอนมาให้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม 2562               หน้า 43 
 

ด้ำนกำรเมือง 
๑. ผู้น ามีเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศ ท าให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า

ร้อยละ ๗๐ 
ด้ำนสังคม 
๑. มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 
๒. มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
ด้ำนวัฒนธรรม 
๑. มีความเชื่อและประเพณีท่ีดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
๒. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ  
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรอย่าง

น้อยหมู่บ้านละ  ๑  กลุ่ม  โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่   การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ  หมู่บ้าน  

การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ราษฎรในต าบลนาค าตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน 
การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลต าบลนาค า   เป็นต้น 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ  เช่น  กีฬา  ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง 

ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
มีการด าเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลน

น้ าบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ  
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กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ  
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ า   ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  ขุดลอกล าห้วยต่าง ๆ ใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า   เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข  
มีการด าเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน า ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าปลาหลาย  และสาธารณสุขอ าเภออุบลรัตน์มีการ
สนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดอบรมให้
ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 
 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  คณะผู้บริหาร และ 

สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม   เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับต าบลสัญจรเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 

การจัดกิจกรรม๕ ส เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ 
ประชาชนที่รับบริการ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ 

เพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน
อย่าง 
ทั่วถึง 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธีและประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลต าบลนาค า  
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อันตรำยภัยคุกคำม(Threat) 
          ด้ำนเศรษฐกิจ 

๑. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงท าให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ 
โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ 

๒. ราคาน้ ามันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพ่ือการลงทุนภาคการเกษตรที่สูงขึ้น 
ด้ำนเทคโนโลยี 
๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินก าลังในการซื้อ 
๒. การใช้เทคโนโลยีที่ผิด ท าให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์ 

เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
ด้ำนกฎหมำย 
๑.การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ  แต่ได้รับการทักท้วง

จากหน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ ที่
ล้าสมัย ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถท าได้ 

ด้ำนสังคม 
๑.ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
วัฒนธรรม 
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่ 
โลกำภิวัฒน์ 
 การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมไทย 
 
1.4 ยุทธศำสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า มีทั้งหมด  ๕ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒: ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ปัญหำ  อุปสรรคในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ     
ปัญหำ  อุปสรรคในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำมำรถที่จะสรุปโดยพิจำรณำในปัญหำ อุปสรรค
ที่ส ำคัญ  ดังนี้ 

ปัญหำ  อุปสรรคในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม  
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง  วัฒนธรรมและประเพณีบาง

กิจกรรมถูกมองข้ามท าให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น  ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายใน
ชุมชน เป็นต้น 

ปัญหำ  อุปสรรคในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่    
- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย  ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งาน

ไม่ได้รับการปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน  ชุมชนไม่มีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบางจุด 

 
- ระบบการส่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีความต้องการ     แหล่งเก็บกักน้ า

ตามธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูแล้ง       ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ า
มาใช้  และระบบเครื่องสูบน้ าและท่อจ่ายน้ ามีอายุการใช้งานมากมีสภาพช ารุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง 

 
ปัญหำ  อุปสรรคในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขัน    
- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ค่อนข้างต่ าไม่มีความรู้ด้ าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน  ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไป
หางานท านอกพื้นที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร  บาง
พ้ืนที่ยังขาดไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ส่วนตลาดเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่ มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่
กว้างและได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 

 
ปัญหำ  อุปสรรคในยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  -ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  - ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  -  ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
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2.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.1 สรปุคะแนนประเมินโครงกำร 
     สรปุคะแนนประเมินโครงการ ได้ 100 คะแนน 
 
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้    ถูกต้อง 

(๕) 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

  ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

   ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (kpI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

(๕) 

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.การสรุป
สถานการณ์การ
พิจารณา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ swot 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน าไปใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓.การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า ภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveeness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

๑๐ ๑๐ 
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๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิ เคราะห์แผนงาน งานที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ Swot 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand 
และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integation) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

๑๐ ๑๐ 

๕.โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๖๐ 
(๕) 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear opjetive) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

๕.๓ เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ค ว า ม ชั ด เ จ น
น า ไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ป้ าหมายต้ อ ง ชั ด เ จน  ส าม ารถร ะบุ จ า นวน เท่ า ไห ร่  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จ าท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม
ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม 2562               หน้า 50 
 

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ปี 

โครงการมีความสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

๕.๕ เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปี  ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและการ

(๕) (๕) 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม 2562               หน้า 51 
 

 
 
 
 

พัฒนาแล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิ งเปรียบเทียบ   เช่น ด้าน
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) (๕) 

๕.๙ 
งบประมาณมี
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 
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๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 
 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 
 

๕.๑๑ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPL) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 

มี ก า ร ก า หนดดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ง าน  ( Key Perfomance 
Indication : KPI) ที่สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอก
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( Effectiveness)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ี 
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

 
 
 
 
 

(๕) 

 
 
 
 
 

(๕) 

๕.๑๒ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(๕) (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ (ต่อ) 
  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖2  

เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลนาค าได้เริ่มด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์พัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่มีเป้าหมาย
ด าเนินการในปี ๒๕๖๒ บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ านวน 458
โครงการ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 170,130,800 บาท   และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒  เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๓๘,๐๗๔,๙๐๒ บาท และได้ด าเนิน
โครงการเบิกจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน  ๖๕ โครงการ  รวมเป็น
จ านวน   ๑๘,๗๗๑,๔๔๖.๘๗ บาท โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการแยก
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 เทศบาลต าบลนาค า อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ 

คิด
เป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพคนและสงัคม 

84.0 18.34 14,611,100.00 8.59 54.0 59.34 15,695,924.80 53.62 46.0 69.70 13,315,405.84 60.84 46.0 70.77 13,315,405.24 70.93 45.0 72.58 13,195,627.30 77.45 

2.ยทุศาสตร์เมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่ 334.0 72.93 136,049,900.00 79.97 22.0 24.18 10,248,300.00 35.01 12.0 18.18 5,615,760.63 25.66 11.0 16.92 2,499,726.63 13.32 9.0 14.52 885,900.00 5.20 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือการแขง่ขนั 

5.0 1.09 610,000.00 0.36 1.0 1.10 20,000.00 0.07 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.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน 

9.0 1.97 1,770,000.00 1.04 3.0 3.30 100,000.00 0.34 1.0 1.52 20,000.00 0.09 1.0 1.54 20,000.00 0.11 1.0 1.61 20,000.00 0.12 

5.การบริหารจดัการองคก์าร
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

26.0 5.68 17,089,800.00 10.05 11.0 12.09 3,209,600.00 10.96 7.0 10.61 2,936,315.00 13.42 7.0 10.77 2,936,315.00 15.64 7.0 11.29 2,936,315.00 17.23 

รวม 458.0   170,130,800.00   91.0   29,273,824.80   66.0   21,887,481.47   65.0   18,771,446.87   62.0   17,037,842.30   

สรุปโครงกำรทั้งหมด   
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ านวน ๑๔๗ โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับท่ี ๑ จ านวน     ๒๒  โครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  จ านวน     ๒๗  โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    เพิ่มเติมฉบับที่ ๓   จ านวน     ๖๒ โครงการ 
   จ านวน รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๔๕๘ โครงการพัฒนา 

 

*ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PLAN) 
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๑.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 
         1.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ๔ ปี   จ านวน ๘๔ โครงการ เป็นจ านวน ๑4,611,1๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.34 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (458โครงการ) 
         1.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   
จ านวน 334 โครงการ เป็นจ านวน 136,049,900บาท คิดเป็นร้อยละ  72.93 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (458 โครงการ) 
  1.๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวน 610,000 บาท คิดเป็นร้อยละ   1.09 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (458โครงการ) 
                   1.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  9 โครงการ  เป็นจ านวน 1,770,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.97 ของจ านวนโครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (458 โครงการ) 
  1.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวนโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา   จ านวน 26 โครงการ เป็นจ านวน 17,089,800บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ( 458 โครงการ) 
 
2.กำรอนุมัติงบประมำณ (โครงกำรที่ได้อนุมัติตั้งในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562) 
    2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการที่อนุมัติ จ านวน  
54  โครงการ จ านวน 15,695,924.80 บาท คิดเป็นร้อยละ  59.34 ของจ านวนโครงการทั้งหมด๕ 
ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติ (91 โครงการ)           

         2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการที่อนุมัติ  
จ านวน  22  โครงการ จ านวน 10,248,300บาท คิดเป็นร้อยละ  24.18 ของจ านวนโครงการทั้งหมด๕ 
ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติ (91โครงการ) 
   2.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน จ านวนโครงการที่
อนุมัติ จ านวน  1  โครงการ เป็นจ านวน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  1.10 ของจ านวนโครงการทั้งหมด ๕ 
ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติ (91 โครงการ) 
                  2.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่าง จ านวนโครงการที่อนุมัติ จ านวน  3  โครงการ เป็นจ านวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
3.30 ของจ านวนโครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติ (91 โครงการ) 

2.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
จ านวนโครงการที่อนุมัติ จ านวน  11  โครงการ เป็นจ านวน 3,209,600 บาท คิดเป็นร้อยละ  12.09 ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติ (91 โครงการ) 
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3.กำรเบิกจ่ำย  (โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม 2561 – ๓0 กันยำยน 2562) 
 
   3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ
แล้ว 46 โครงการ เป็นจ านวน 13,315,405.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.77 ของจ านวนโครงการที่
เบิกจ่ายทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (65 โครงการ) 
   3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ
แล้ว 11 โครงการ เป็นจ านวน 2,499,726.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.92 ของจ านวนโครงการที่เบิกจ่าย
ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (65 โครงการ) 
   3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  จ านวนโครงการที่
ได้ด าเนินการแล้ว 0 โครงการ เป็นจ านวน - บาท คิดเป็นร้อยละ  0 ของจ านวนโครงการที่เบิกจ่ายทั้งหมด ๕ 
ยุทธศาสตร์ (65 โครงการ) 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 
พัฒนาอย่าง  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว  1 โครงการ เป็นจ านวน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.54 ของจ านวนโครงการที่เบิกจ่ายทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (65 โครงการ) 
 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว 7 โครงการ เป็นจ านวน 2,936,315 บาท คิดเป็นร้อยละ  10.77 ของ
จ านวนโครงการที่เบิกจ่ายทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ (65 โครงการ) 
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  2.3 กำรประเมินผลกำรท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ    
  
  ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลต าบล
นาค าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่๒ พ.ศ.2559 และฉบับที่3 พ.ศ.
2561 หมวด 6 ข้อ 29   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธี การในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค าสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้   
         วิเครำะห์สำเหตุของผลกำรประเมินที่ได้  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล
มากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น  อาจจะมาจากเทศบาลสามารถด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าปีที่ผ่านมา  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล   

 
ขอร้องเรียนและร้องทุกข์จำกประชำชน 

  เทศบาลต าบลนาค า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการ
ให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่
เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจใน
ที่สุด   

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
๑)  เทศบาลต าบลนาค าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
๓)  ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก แต่เนื่องด้วยงบประมาณท่ี

มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง  
๔)  โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง  เกิน 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลนาค าต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เมื่อใช้งบประมาณ
สูงขึ้น ท าให้ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการ แต่ก็ยังเป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการมาก 
เพราะเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน  
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๕)  ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช้กฎหมาย 
ท าให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการด าเนินการ 

๖)  การจัดแผนงาน มีจ านวนโครงการมากจนเกินไป เนื่องจากมีกระบวนการเพิ่มเติม 
แผนบ่อยครั้ง แต่โครงการที่ได้รับการพิจารณาด าเนินการมีเพียงไม่กี่โครงการ ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณใน
การด าเนินการ 

๗.)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๘)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  ๙)  เทศบาลต าบลนาค ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  

๑๐)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

 
    ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ๑.ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา บางครั้งประชาชนไม่ให้ข้อมูลตามความ
จริง อาจเนื่องจากเกรงใจเจ้าหน้าที่ ที่ออกส ารวจข้อมูล ไม่กล้าตอบแบบสอบถาม หรือให้ข้อเสนอะแนะ 
     

ข้อเสนอแนะจากประชาชน   

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

๒)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๓)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๔)  การด าเนินงานของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานกับเทศบาลมากขึ้น เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุก
ชอ่งทาง 
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๕)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   

๖)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น 

๗)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
  ๘)  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

๙)  ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม  โดยค านึงถึงศักยภาพและ
รายได้ของท้องถิ่นเอง  สภาพพ้ืนที่และประชาชน  โครงการที่จะด าเนินงานในแต่ละปีควรเป็นโครงการที่มี
ความเป็นไปได้และประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการอย่างแท้จริง 
  ๑๐)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ควรประมาณการงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือลดปัญหาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิม-
ลด งบประมาณ  และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ 

          ๑๑)  ส่วนราชการ ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนด าเนินงานที่ส่วนราชการก าหนด  เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการ
เบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป 
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 2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
   
 กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ  

มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ    ๑    กลุ่ม    โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  การ

จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ราษฎรในต าบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน 
การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลต าบลนาค า   เป็นต้น 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ  เช่น  กีฬา  ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง 

ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
มีการด าเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลน

น้ าบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ  
การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า  
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ า   ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  ขุดลอกล าห้วยต่าง ๆ ใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า   เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
มีการด าเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน า ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าปลาหลาย  และสาธารณสุขอ าเภออุบลรัตน์ 
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มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงาน ศูนย์ ศสมช. 
ทุกชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 

การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล   คณะผู้บริหาร 

และ สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม        
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับต าบลสัญจรเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 

การจัดกิจกรรม๕ ส เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ 
ประชาชนที่รับบริการ 

การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ 

เพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน
อย่างทั่วถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธีและประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลต าบลนาค า  

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562                 หน้า ๖๒ 

 

  

๒.๕ แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

บริหารงานท่ัวไป -แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสาธารณสุข 

-ส านัก 
ปลัด 
 

เทศบาล
ต าบลนาค า 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

-กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

๒ ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชน
ให้น่าอยู ่

บริหารงานท่ัวไป -แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

-ส านักปลัด 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

๕ การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

บริหารงานท่ัวไป -แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562                 หน้า ๖๓ 

 

  

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

-เคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง 
 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๕ การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงำนสังคม
สงเครำะห ์

ส านักปลดั  

-แผนงำนกำรศึกษำ กองการศึกษา 

รวม ๕ ยุทธศำสตร ์ ๔ ด้ำน ๑๐ แผนงำน ๔ ส ำนัก/กอง  
    
3.กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

เทศบาลต าบลนาค า  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62  มีรายละเอียด  ดังนี้  

เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด             179    ชุด   
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปแยกตำมชุมชน 
ชุมชน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนาค า ๑๐ 5.59 
ชุมชนพัฒนา ๒ บ้านนาค า ๗ 3.91 
ชุมชนรับอรุณศรีชมชื่น โนนราศรี ๖ 3.49 
ชุมชนรวมพลังสามัคคี โนนราศรี ๖ 3.51 
ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุดกระหนวน ๙ 5.03 
ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้านกุดกระหนวน ๘ 4.47 
ชุมชนภูพานค า บ้านหนองไหล ๘ 4.47 
ชุมชนเกษตรพอเพียง บ้านหนองไหล ๘ 4.47 
ชุมชนห้วยค าน้อย บ้านห้วยค าน้อย ๘ 4.47 
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ชุมชนพระพุทธบาท บ้านพระพุทธ
บาท 

๙ 5.03 

ชุมชนสามัคคีร่วมใจ บ้านสัมพันธ์ ๔ 2.23 
ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา บ้านเล้า ๗ 3.91 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านเล้า ๖ 3.51 
ชุมชนวัดกลาง บ้านหนองขาม ๗ 3.91 
ชุมชนบูรพาใต้ บ้านหนองขาม ๗ 3.91 
ชุมชนปัจฉิมร่วมใจ บ้านหนองขาม ๗ 3.91 
ชุมชนสองบ้านหนองขาม ๗ 3.91 
ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย บ้านหนองแวง ๘ 4.47 
ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านหนองแวง ๕ 2.80 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองแวง ๕ 2.80 
ชุมชนประชาแสนสุข บ้านหนองแวง 5 2.80 
ชุมชน ๑ (ตะวันออก) บ้านทานตะวัน ๖ 3.51 
ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ บ้านทานตะวัน ๗ 3.91 
ชุมชนนาค าน้อย บ้านนาค าน้อย ๘ 4.47 
ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง บ้านหนอง
แวงใหม่ 

๖ 3.51 

ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ บ้านหนองแวง
ใหม่ 

๕ 2.80 

รวม 179 100% 
๒. เพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย ๙7 54.19 
หญิง ๘2 45.81 
รวม ๑๗9 100 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๗9 คน เป็นเพศชาย จ านวน ๙7 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.19 และ
เป็นหญิง ๘2 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81  
 
๓. อำยุ 

อำยุ (ปี) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๕ ปี ๑ 0.59 
๒๕ – ๔๐ ป ี ๒7 15.08 
๔๑ – ๖๐ ป ี 100 55.87 

มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๕1 28.49 
รวม ๑๗9 100 
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จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๗9 คน ต่ ากว่า ๒๕ ปี จ านวน ๑  คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ช่วง
อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี จ านวน ๒7  คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 ช่วงอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี จ านวน 100  คน คิด
เป็นร้อยละ 55.87 ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๕1  คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 
 
๔. กำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าประถมศึกษา/

ประถมศึกษา 
๙8 54.75 

มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/เทียบเท่า ๗7 43 
ปริญญาตรี 4 2.23 

สูงกว่าปริญญาตรี ๐ - 
รวม ๑๗9 100 

 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๗9 คน ต่ ากว่าต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จ านวน ๙8  คน 
คิดเป็นร้อยละ54.75 มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/เทียบเท่า จ านวน ๗7  คน คิดเป็นร้อยละ 43  
ปริญญาตรี จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๐  คน คิดเป็นร้อยละ0 
 
๕. อำชีพ 
 

อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ ๑ 0.59 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย ๒ 1.12 
รับจ้าง/เกษตรกร ๑72 96.09 
นักเรียน/นักศึกษา ๐ - 

อ่ืนๆ ๔ 2.23 
รวม ๑๗9 100 

 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๗9 คน  
อาชีพรับราชการ จ านวน ๑  คน คิดเป็นร้อยละ 0.59  
อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย จ านวน  ๒  คน คิดเป็นร้อยละ 1.12  
อาชีพรับจ้าง/เกษตรกร จ านวน ๑72  คน คิดเป็นร้อยละ 96.09  
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ…0…. 
อาชีพอ่ืนๆ จ านวน ๔  คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 
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3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 2 คะแนนควำมพึงพอในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ คะแนนเต็มในแต่ละข้อ =5 คะแนน จ ำนวนแบบสอบถำม 179 ชุด 
(179x5=895 คะแนน) แบ่งเกณฑ์คะแนนดังนี้  

         ๑-179 ระดับน้อยที่สุด 

         180-358 ระดับน้อย 

         359-537 ระดับปำนกลำง 

         538-716 ระดับมำก 

         717-895 ระดับมำกที่สุด 

 

จำกกำรตอบแบบสอบถำมของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลนำค ำจ ำนวน ๒๖ ชุมชน จ ำนวน  179  
คน มีควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในยุทธศำสตร์ที่ ๑ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 
26 ชุมชน 
คะแนนเต็ม 
895คะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนของ
เทศบาลต าบลนาค า ในเรื่องดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
-การส่งเสริมสุขภาพ  

  -การป้องกันโรค  เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า,โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ,โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ 
  -การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนใน  
   เขตเทศบาล 
   -การให้บริการด้านต่างๆ เช่น กู้ชีพ กู้ภัย 

699 78.10 มำก 

2.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ของเทศบาล
ต าบลนาค า อาทิ เช่นการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติด
เชื้อเอดส์ ของเทศบาลต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด 

736 82.23 มำกที่สุด 

3.ท่านคิดว่าเทศบาลต าบลนาค าด าเนินงานดูแลป้องกันยาเสพติดได้
เป็นที่น่าพอใจ มากน้อยเพียงใด 

577 64.46 มำก 
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4.ท่านพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และการ 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเช่น งานสงกรานต์ งาน ของเทศบาล
ต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด 

693 77.43 มำก 

5.ท่านพึงพอใจด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรด้านการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการบริหาร การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา,รวมถึงท่านพึงพอใจส าหรับ
อาหารกลางวัน,อาหารเสริมนมมากน้อยเพียงใด 

663 74.07 มำก 

6.ท่านพึงพอใจ บุคลากรสายผู้สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากน้อย
เพียงใด ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน และ
มุ่งม่ัน อุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนมากน้อยเพียงไร 

648 72.40 มำก 

7.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้  
7.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ 
กิจกรรม  
7.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
7.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนทราบ  
7.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

669 74.74 มำก 

                      รวม  4,685 74.78 มำก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 คะแนนเต็ม 6,265 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้ 

1-1,253 ระดับน้อยที่สุด 

1,254-2,506 ระดับน้อย 

2,507-3,759 ระดับปานกลาง 

3,760-5,012 ระดับมาก 

5,013-6,265  ระดับมากที่สุด 

สรุปภำพรวมใน ยุทธศำสตร์ที่ 1 ของเทศบาลต าบลนาค า ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.78 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ยุทธศำสตร์เมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 
26 ชุมชน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.ท่านพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาระบบ 
สาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลต าบลนาค า มากน้อยเพียงใด-ถนน 
ตรอกซอย ต่างๆ 

645 72.06 มำก 

  -ท่อระบายน้ า 504 56.31 ปำนกลำง 
  -ไฟฟ้า แสงสว่าง การซ่อมแซมไฟฟ้า 531 59.32 ปำนกลำง 
๒.ท่านพึงพอใจในความสะอาดและความมีระเบียบเรียบร้อยบริเวณ
พ้ืนที่สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาค ามากน้อย
เพียงใด 
-สวนสาธารณะ  

 

607 67.82 มำก 

 -ลานออกก าลังกาย  532 59.44 มำก 
๓.ท่านพึงพอใดด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใน
การสัญจรไปมา และรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน
สาธารณะ ในเขตต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด 

618 69.05 มำก 

4.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 
4.1การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
4.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
4.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ้ประชาชนทราบ  
4.4ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับ 

671 74.97 มำก 

รวม 4,108 65.57 มำก 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 คะแนนเต็ม 6,265 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้ 

1-1,253 ระดับน้อยที่สุด 

1,254-2,506 ระดับน้อย 

2,507-3,759 ระดับปานกลาง 

3,760-5,012 ระดับมาก 

5,013-6,265  ระดับมากที่สุด 

สรุปภำพรวมใน ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของเทศบาลต าบลนาค า ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.57 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขัน 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนน
รวมทั้ง26

ชุมชน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ 
ประชาชนของเทศบาลต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด (อาทิ ส่งเสริม
อาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ)  

 

403 45.03 ปำนกลำง 

2.ท่านพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์แนะน าด้านสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของเทศบาลต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด 

374 41.79 ปำนกลำง 

3.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้  
3.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ 
กิจกรรม  
3.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนทราบ  
3.4ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

386 43.13 ปำนกลำง 

รวม 1,163 43.31 ปำนกลำง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 คะแนนเต็ม 2,685 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้ 

1-537 ระดับน้อยที่สุด 

538-1,074 ระดับน้อย 

1,075-1,611 ระดับปำนกลำง 

1,612-2,148 ระดับมำก 

2,149-2,685  ระดับมำกที่สุด 

สรุปภำพรวมใน ยุทธศำสตร์ที่ 3 ของเทศบำลต ำบลนำค ำ ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 43.31 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 

 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 
26ชุมชน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจกับการบริหารจัดการด้านการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลนาค า ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆของเทศบาลต าบลนาค า มากน้อย
เพียงใด อาทิเช่น-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะ การก าจัดขยะ  

 

717 80.11 มำกที่สุด 

2.ท่านพอใจกับการปรับปรุงภูมิ-ทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลนาค ามากน้อย
เพียงใด  

  

 
594 66.36 มำก 

3.ท่านพึงพอใจกับกระบวนการจัดการน้ าทิ้งที่มาจากครัวเรือนของเทศบาล 
มากน้อยเพียงใด 

 

549 61.34 มำก 

4.ท่านพึงพอใจกับโครงการปลูกชุมชน หรือท่านได้มสี่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด 604 67.49 มำก 
5.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 
5.1การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
5.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
5.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ้ประชาชนทราบ  
5.4ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับ 

659 73.63 มำก 

รวม 3,123 69.79 มำก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 คะแนนเต็ม 4,475 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้ 

1-895 ระดับน้อยท่ีสุด 

896-1,790 ระดับน้อย 

1,791-2,685 ระดับปำนกลำง 

2,686-3,580 ระดับมำก 

3,581-4,475  ระดับมำกที่สุด 

สรุปภำพรวมใน ยุทธศำสตร์ที่ 4 ของเทศบำลต ำบลนำค ำ ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 69.79 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม
26ชุมชน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจบุคลากรที่มีหนา้ที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของ 
เทศบาลต าบลนาค า มากน้อยเพียงใด  

 

696 77.7 มำก 

2.ท่านพึงพอใจในการที่เทศบาลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชน ตระหนัก
ในบทบาทหน้าท่ี และรับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านผูน้ าชุมชน 
มากน้อยเพียงใด เช่น 
(มีการจัดประชุมการท างานของคณะกรรมการชุมชน ส่งเสริมศักยภาพของ
คณะกรรมการ จัดศึกษาดูงาน จัดอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อจะน าไปพัฒนา
ชุมชน และมีประชุมซักซ้อมการท างาน) 

692 77.32 มำก 

3.ท่านพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็วท่ีได้รับบริการจากเทศบาลต าบลนาค า 
มากน้อยเพียงใด 

679 75.87 มำก 

4.ท่านพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่ เช่น 
การประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
มากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาค า 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนประชาชนได้จริงหรือไม่ รวมถึง
ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

674 75.31 มำก 

5.ท่านพึงพอใจกับการจัดท าสื่อ เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และการ
ให้บริการเสียงตามสายของเทศบาลต าบลนาค ามากน้อยเพียงใด  

654 73.07 มำก 

6.ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล ด้านความโปร่งใสมากน้อย
เพียงใด เช่น มีการรายงานผลการด าเนิน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ท่าน
รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ท่านสามารถตรวจสอบได้ทุกช่องทาง เช่น เว๊ปไซต์
เทศบาล ,เฟสบุค,ไลน์กลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน 

654 73.07 มำก 

7.ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 
7.1การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
7.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
7.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ้ประชาชนทราบ  
7.4ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับ 

670 74.86 มำก 

รวม 4,719 75.32 มำก 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 คะแนนเต็ม 6,265 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้ 

1-1,253 ระดับน้อยท่ีสุด 

1,254-2,506 ระดับน้อย 

2,507-3,759 ระดับปำนกลำง 
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3,760-5,012 ระดับมำก 

5,013-6,265  ระดับมำกที่สุด 

สรุปภำพรวมใน ยุทธศำสตร์ที่ 5 ของเทศบำลต ำบลนำค ำ ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 75.32 

 
๔.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

          เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๔)  โดยได้ก าหนด 
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
 
5.สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

รายงานสรุปผลการวางแผนพฒันา 4 ปี ปี 2561 

เทศบาลต าบลนาค า อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 48 13,622,100.00 75 14,172,100.00 75 14,172,100.00 75 14,172,100.00 

2.ยทุศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 143 40,407,900.00 143 40,407,900.00 143 40,407,900.00 143 40,407,900.00 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 4 110,000.00 4 110,000.00 4 110,000.00 4 110,000.00 

4.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

9 1,770,000.00 9 1,770,000.00 9 1,770,000.00 9 1,770,000.00 

5.การบริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล 26 17,089,800.00 26 17,089,800.00 26 17,089,800.00 26 17,089,800.00 

รวม 230 72,999,800.00 257 73,549,800.00 257 73,549,800.00 257 73,549,800.00 

*ข้อมูลจากระบบ e-plan  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

เทศบาลต าบลนาค า อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 48.0 
20.8

7 

13,622,100

.00 

18.6

6 
26.0 

16.9

9 

14,472,103

.80 

35.5

2 
16.0 

33.3

3 

10,819,559

.86 

65.5

7 
15.0 

34.0

9 

7,707,089.

86 

62.8

7 
11.0 

31.4

3 

2,315,599

.86 

43.4

7 

2.ยทุศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 143.

0 

62.1

7 

40,407,900

.00 

55.3

5 

111.

0 

72.5

5 

23,002,900

.00 

56.4

6 
21.0 

43.7

5 

2,982,120.

00 

18.0

7 
21.0 

47.7

3 

2,982,120.

00 

24.3

3 
21.0 

60.0

0 

2,982,120

.00 

55.9

8 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 4.0 1.74 110,000.00 0.15 1.0 0.65 5,000.00 0.01 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.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

9.0 3.91 
1,770,000.

00 
2.42 3.0 1.96 25,000.00 0.06 2.0 4.17 10,000.00 0.06 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.การบริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล 26.0 
11.3

0 

17,089,800

.00 

23.4

1 
12.0 7.84 

3,233,800.

00 
7.94 9.0 

18.7

5 

2,688,560.

00 

16.2

9 
8.0 

18.1

8 

1,569,160.

00 

12.8

0 
3.0 8.57 29,360.00 0.55 

รวม 
230.

0 
  

72,999,800

.00 
  

153.

0 
  

40,738,803

.80 
  48.0   

16,500,239

.86 
  44.0   

12,258,369

.86 
  35.0   

5,327,079

.86 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

เทศบาลต าบลนาค า อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 84.0 
18.3

4 

14,611,100.

00 
8.59 54.0 

59.3

4 

15,695,924

.80 

53.6

2 
46.0 

69.7

0 

13,315,405

.84 

60.8

4 
46.0 

70.7

7 

13,315,405

.24 

70.9

3 
45.0 

72.5

8 

13,195,627

.30 

77.4

5 

2.ยทุศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 334.

0 

72.9

3 

136,049,90

0.00 

79.9

7 
22.0 

24.1

8 

10,248,300

.00 

35.0

1 
12.0 

18.1

8 

5,615,760.

63 

25.6

6 
11.0 

16.9

2 

2,499,726.

63 

13.3

2 
9.0 

14.5

2 
885,900.00 5.20 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 5.0 1.09 610,000.00 0.36 1.0 1.10 20,000.00 0.07 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.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

9.0 1.97 
1,770,000.0

0 
1.04 3.0 3.30 100,000.00 0.34 1.0 1.52 20,000.00 0.09 1.0 1.54 20,000.00 0.11 1.0 1.61 20,000.00 0.12 

5.การบริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล 26.0 5.68 
17,089,800.

00 

10.0

5 
11.0 

12.0

9 

3,209,600.

00 

10.9

6 
7.0 

10.6

1 

2,936,315.

00 

13.4

2 
7.0 

10.7

7 

2,936,315.

00 

15.6

4 
7.0 

11.2

9 

2,936,315.

00 

17.2

3 

รวม 
458.

0 
  

170,130,80

0.00 
  91.0   

29,273,824

.80 
  66.0   

21,887,481

.47 
  65.0   

18,771,446

.87 
  62.0   

17,037,842

.30 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี 2562 
เทศบำลต ำบลนำค ำ 

เทศบำลต ำบลนำค ำ อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำร
ด ำเนินกำร 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำร

ด ำเนินกำร 
(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 

1. โครงการรณรงค์
เผยแพร่และป้องกัน
สถาบันส าคัญของชาติ 

100 

โครงการรณรงค์
เผยแพร่และ
ป้องกันสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

7 20,000.00 20,000.00 

2. โครงการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญ
ของสถาบันชาติ พระ
มหากษัตย์ (ส่วน
ราชการ) 

100 

โครงการจัด
กิจกรรมในวัน
ส าคัญของสถาบัน
ชาติ พระ
มหากษัตย์ (ส่วน
ราชการ) 

7 2,000.00 2,000.00 

3. โครงการช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภัย
พิบัติและภัยธรรมชาติ 
(ส่วนราชการ) 

100 

โครงการ
ช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 
(ส่วนราชการ) 

7 99,000.00 99,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 
(ส่วนราชการ) 

7 100,000.00 100,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 
(ส่วนราชการ) 

7 73,000.00 73,000.00 
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โครงการ
ช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 
(ส่วนราชการ) 

7 58,000.00 58,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 
(ส่วนราชการ) 

7 69,000.00 69,000.00 

4. โครงการส่งเสริมส
นุบสนุนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 

100 

โครงการส่งเสริมส
นุบสนุนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
นาค า(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

7 110,500.00 110,500.00 

5. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาค า 

100 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาค า 

7 84,500.00 84,500.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาค า 

7 89,100.00 89,100.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาค า 

7 85,400.00 85,400.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาค า 

30 59,500.00 59,500.00 

6. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 
นายโกวิทย์ จันทร์
โสม 

7 3,500.00 3,500.00 
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นายอดุลย์ อรัญ
มาลา 

7 3,000.00 3,000.00 

    นายสาคร ขุลีเทา 7 5,000.00 5,000.00 

    
ร้านบ้านป้ายสกุล
ชาย 

7 4,800.00 4,800.00 

7. โครงการสานฝันสู่
วันส าเร็จ 

100 
โครงการสานฝันสู่
วันส าเร็จ 

7 3,000.00 3,000.00 

    
โครงการสานฝันสู่
วันส าเร็จ 

7 6,000.00 6,000.00 

    
โครงการสานฝันสู่
วันส าเร็จ 

7 7,500.00 7,500.00 

    
โครงการสานฝันสู่
วันส าเร็จ 

7 3,500.00 3,500.00 

8. โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนา
ค า 

100 

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
นาค า 

7 3,100.00 3,100.00 

9. โครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สังเคราะห์ผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 

100 

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสฯ 

7 18,000.00 18,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 18,000.00 18,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้

7 18,000.00 18,000.00 
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ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 18,000.00 18,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 17,400.00 17,400.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 18,000.00 18,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 18,000.00 18,000.00 

    

โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 17,700.00 17,700.00 

    
โครงการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการและ

7 18,000.00 18,000.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562                 หน้า ๗๙ 

 

  

สังคมสังเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

10. โครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ 

100 
โครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

7 10,000.00 10,000.00 

    
โครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

7 30,000.00 30,000.00 

    
โครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

7 16,000.00 16,000.00 

    
โครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

7 4,800.00 4,800.00 

    
โครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

7 39,200.00 39,200.00 

11. โครงการแข่งขัน
กีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 

100 
ร้านบ้านป้ายสกุล
ชาย 

7 1,600.00 1,600.00 

    
นายพนม อนุ
ประดิษฐ์ 

7 26,000.00 26,000.00 

    
นางสาวอมรรัตน์ 
เหง้าน้อย 

7 22,400.00 22,400.00 

12. โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ 

100 
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 
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เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

7 2,500.00 2,500.00 

13. โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

100 
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 140,800.00 140,800.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 144,800.00 144,800.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 145,600.00 145,600.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 144,800.00 144,800.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 144,000.00 144,000.00 
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โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 144,800.00 144,800.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 144,800.00 144,800.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 145,600.00 145,600.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 145,600.00 145,600.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 145,600.00 145,600.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 147,200.00 147,200.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

7 41,600.00 41,600.00 

14. โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

100 
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 669,400.00 669,400.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 674,000.00 674,000.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 673,300.00 673,300.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 670,100.00 670,100.00 
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โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 670,200.00 670,200.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 671,900.00 671,900.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 669,400.00 669,400.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 671,900.00 671,900.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 672,300.00 672,300.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 674,900.00 674,900.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 679,100.00 679,100.00 

    
โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7 148,700.00 148,700.00 

15. โครงการอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

100 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 55,298.32 55,298.32 

    

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 

7 45,244.08 45,244.08 
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สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

    

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 52,784.76 52,784.76 

    

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 47,757.64 47,757.64 

    

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 52,784.76 52,784.76 

    

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 80,655.48 80,655.48 

    

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

30 341,802.26 341,802.26 

16. โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด 

100 
โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน

7 178,000.00 178,000.00 
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สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

    

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 118,000.00 118,000.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 470,000.00 470,000.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 462,000.00 462,000.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 116,000.00 116,000.00 

    

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เขต 4 
ขอนแก่น 

7 180,000.00 180,000.00 

17. โครงการส่งเสริม
จัดงานประเพณี

100 
โครงการส่งเสริม
จัดงานประเพณี

7 15,000.00 15,000.00 
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บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
อ าเภออุบลรัตน์ ปี 
2562 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
อ าเภออุบลรัตน์ ปี 
2562 

18. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
เขตเทศบาลต าบลนา
ค า 

100 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในเขต
เทศบาลต าบลนา
ค า 

30 20,000.00 20,000.00 

19. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตพ้ืนที่
ต าบลนาค า 

100 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขต
พ้ืนที่ต าบลนาค า 

7 19,400.00 19,400.00 

20. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
พัฒนา 1 บ้านนาค า 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนพัฒนา 1 
บ้านนาค า 

7 20,000.00 20,000.00 

21. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
พัฒนา 2 บ้านนาค า 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนพัฒนา 2 
บ้านนาค า 

7 20,000.00 20,000.00 

22. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนรับ
อรุณศรีชมชื่น บ้าน
โนนราศรี 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนรับอรุณศรี
ชมชื่น บ้านโนน
ราศรี ม.2 

7 20,000.00 20,000.00 

23. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
รวมพลังสามัคคี บ้าน
โนนราศรี 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนรวมพลัง
สามัคคี บ้านโนน
ราศรี ม.2 

7 20,000.00 20,000.00 
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24. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนรุ่ง
อรุณ บ้านกุดกระหน
วน 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนรุ่งอรุณ 
บ้านกุดกระหนวน 
ม.3 

7 20,000.00 20,000.00 

25. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ตะวันลับฟ้า บ้านกุด
กระหนวน 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนตะวันลับฟ้า 
บ้านกุดกระหนวน 

7 20,000.00 20,000.00 

26. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
เกษตรพอเพียง บ้าน
หนองไหล 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนเกษตร
พอเพียง บ้าน
หนองไหล 

7 20,000.00 20,000.00 

27. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนภู
พานค า บ้านหนอง
ไหล 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนภูพานค า 
บ้านหนองไหล 

7 20,000.00 20,000.00 

28. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ห้วยค าน้อย บ้านห้วย
ค าน้อย 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนห้วยค าน้อย 
บ้านห้วยค าน้อย 

7 20,000.00 20,000.00 

29. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
พระพุทธบาท บ้าน
พระพุทธบาท 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนพระพุทธ
บาท บ้านพระ
พุทธบาท 

7 20,000.00 20,000.00 
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30. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา บ้านเล้า 

100 
ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา บ้านเล้า 
ม.8 

7 20,000.00 20,000.00 

31. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
โพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า 

100 
ชุมชนโพธิ์แก้ว
ร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า ม.8 

7 20,000.00 20,000.00 

32. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
บูรพาใต้ บ้านหนอง
ขาม 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนบูรพาใต้ 
บ้านหนองขาม ม.
9 

7 20,000.00 20,000.00 

33. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนวัด
กลาง บ้านหนองขาม 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนวัดกลาง 
บ้านหนองขาม 

7 20,000.00 20,000.00 

34. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
สอง บ้านหนองขาม 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนสอง บ้าน
หนองขาม ม.9 

7 20,000.00 20,000.00 

35. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ปัจฉิมร่วมใจ บ้าน
หนองขาม 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนปัจฉิมร่วม
ใจ บ้านหนองขาม 
ม.9 

7 20,000.00 20,000.00 

36. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหนองพุกศรี

7 20,000.00 20,000.00 
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หนองพุกศรีวิลัย บ้าน
หนองแวง 

วิลัย บ้านหนอง
แวง ม.10 

37. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา บ้าน
หนองแวง 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา บ้านหนอง
แวง ม.10 

7 20,000.00 20,000.00 

38. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนรุ่ง
อรุณ บ้านหนองแวง 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนรุ่งอรุณ 
บ้านหนองแวง ม.
10 

7 20,000.00 20,000.00 

39. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ประชาแสนสุข บ้าน
หนองแวง 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนประชาแสน
สุข บ้านหนองแวง 

7 20,000.00 20,000.00 

40. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนคุ้ม
โนนสวรรค์ บ้าน
ทานตะวัน 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนคุ้มโนน
สวรรค์ บ้าน
ทานตะวัน 

7 20,000.00 20,000.00 

41. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน 1 
(ตะวันออก) บ้าน
ทานตะวัน 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชน 1 
(ตะวันออก) บ้าน
ทานตะวัน 

7 20,000.00 20,000.00 

42. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนนา

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนนาค าน้อย 

7 20,000.00 20,000.00 
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ค าน้อย บ้านนาค า
น้อย 

บ้านนาค าน้อย ม.
12 

43. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
หนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหนองแวง
แสงสว่าง บ้าน
หนองแวงใหม่ ม.
13 

7 20,000.00 20,000.00 

44. อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนวัด
สว่างอารมณ์ บ้าน
หนองแวงใหม่ 

100 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนวัดสว่าง
อารมณ์ บ้าน
หนองแวงใหม่ 

7 20,000.00 20,000.00 

45. อุดหนุนอ าเภอ
อุบลรัตน์ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

100 

อุดหนุนอ าเภอ
อุบลรัตน์ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7 30,000.00 30,000.00 

ยุทศำสตร์เมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 

46. โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ ( 7 วัน 
อันตราย) 

100 

โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ ( 7 วัน 
อันตราย) 

7 25,000.00 25,000.00 

    

โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ ( 7 วัน 
อันตราย) 

7 8,740.00 8,740.00 

    
โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง

7 3,500.00 3,500.00 
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เทศกาลวัน
สงกรานต์ ( 7 วัน 
อันตราย) 

    

โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ ( 7 วัน 
อันตราย) 

7 32,760.00 32,760.00 

47. โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ( 7 วัน อันตราย) 

100 

โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง
เทศกาลปีใหม่ ( 7 
วัน อันตราย) 

7 54,000.00 54,000.00 

    

โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง
เทศกาลปีใหม่ ( 7 
วัน อันตราย) 

7 5,500.00 5,500.00 

    

โครงการรณรงค์
ลดอุบัติช่วง
เทศกาลปีใหม่ ( 7 
วัน อันตราย) 

7 10,500.00 10,500.00 

48. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
นาค า สายหลัง
โรงเรียน 

100 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านนา
ค า สายหลัง
โรงเรียน 

7 100,000.00 100,000.00 

49. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 
บ้านหนองไหล สายวัด
ป่าสระแก้ว 

100 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
4 บ้านหนองไหล 
สายวัดป่าสระแก้ว 

7 100,000.00 100,000.00 

50. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
สายคุ้มดอนยาง 

100 
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
7 สายคุ้มดอนยาง 

7 98,900.00 98,900.00 

51. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 12 

100 
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 

7 100,000.00 100,000.00 
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สายประตูวัดนาค าทิศ
เหนือถึงหอประปาจุด
ที่ 1 

12 สายประตูวัด
นาค าทิศเหนือถึง
หอประปาจุดที่ 1 

52. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภออุบล
รัตน์ 

100 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอ
อุบลรัตน์ 

7 30,000.00 30,000.00 

53. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่3 จุดที1่ 
สายโรงเรียนบ้านกุด
กระหนวน 

100 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู3่ 
จุดที1่ สาย
โรงเรียนบ้านกุด
กระหนวน 

7 188,000.00 188,000.00 

54. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่10สาย
จากลานเอนกประสงค์
หนองพุก ถึงหน้าบ้าน
นายล าดวน โพธิ์คู่ 

100 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่10
สายจากลาน
เอนกประสงค์
หนองพุก ถึงหน้า
บ้านนายล าดวน 
โพธิ์คู ่

7 129,000.00 129,000.00 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

55. โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รักแผ่นดิน 

100 
โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รัก
แผ่นดิน 

7 2,500.00 2,500.00 

    
โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รัก
แผ่นดิน 

7 16,500.00 16,500.00 

    
โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รัก
แผ่นดิน 

7 1,000.00 1,000.00 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
56. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา 4 ปี 

100 
โครงการติดตาม
และประเมินผล

7 3,000.00 3,000.00 
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แผนพัฒนาต าบล
นาค า 

    

โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาต าบล
นาค า 

7 3,775.00 3,775.00 

57. โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลนา
ค า 

100 

โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาต าบล
นาค า 

7 600.00 600.00 

    

โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาต าบล
นาค า 

7 1,420.00 1,420.00 

    

โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาต าบล
นาค า 

7 1,000.00 1,000.00 

58. โครงการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

100 

โครงการพัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

7 200,000.00 200,000.00 

59. โครงการจ้าง
เหมาบริการตาม
ภารกิจของเทศบาล
ต าบลนาค า(ส านัก
ปลัดและกองคลัง) 

100 
นายวิรัตน์ ยาตา
แสง 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายสมพงษ์ เกาะ
สมบัติ 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นายอ านาจ สิงห์
ค า 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางสาวอัจฉรา 
ทองดีนอก 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางพานทอง มะลิ
ซ้อน 

30 39,600.00 39,600.00 
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น.ส.นุชจร ีเจริญ
สุข 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นางสาวทัศนีย์ ลุ
นพรหม 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายจิรกิตย์ กัณ
ธรรม 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายวิเชียร อ่อน
ศร ี

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายนิรันดร์ เนียม
สูงเนิน 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายธนากร กลาง
หล้า 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นางสาวรัตนา 
แสงกลาง 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางสาวจริยา ค า
หาแก้ว 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางสาวดวงกมล 
ภูครองแง่ 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายวิรัตน์ ยาตา
แสง 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายสมพงษ์ เกาะ
สมบัติ 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นายอ านาจ สิงห์
ค า 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางพานทอง มะลิ
ซ้อน 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายจิรกิตย์ กัณ
ธรรม 

30 13,200.00 13,200.00 

    
นายวิเชียร อ่อน
ศร ี

30 33,000.00 33,000.00 

    
น.ส.นุชจร ีเจริญ
สุข 

30 39,600.00 39,600.00 

    
น.ส.ทัศนีย์ ลุ
นพรหม 

30 39,600.00 39,600.00 
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นายบริวัตร ยงค์
เพชร 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายธนากร กลาง
หล้า 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นางสาวรัตนา 
แสงกลาง 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางสาวจริยา ค า
หาแก้ว 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นางสาวดวงกมล 
ภูครองแง่ 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นางสาวอัจฉรา 
ทองดีนอก 

30 44,500.00 44,500.00 

    
นางสาวกรรณิการ์ 
ขามภะรา 

30 26,400.00 26,400.00 

    
นางสาวแคทรียา 
มาเหล่าหนาด 

20 4,620.00 4,620.00 

60. โครงการจ้าง
เหมาบริการของ
เทศบาลต าบลนาค า 
(งานป้องกัน) 

100 
นายสามารถ จิต
เอ้ือ 

30 45,000.00 45,000.00 

    
นายค าพันธ์ สิงห์
น้อย 

30 45,000.00 45,000.00 

    
นายสมจิตร ถา
อ่อนศรี 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายอรรถพล บึง
มุม 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายวันชัย มหา
หิงษ์ 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายค าอ้วน สิงห์
น้อย 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายสามารถ จิต
เอ้ือ 

30 45,000.00 45,000.00 

    
นายค าพันธ์ สิงห์
น้อย 

30 45,000.00 45,000.00 
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นายสมจิตร ถา
อ่อนศรี 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายอรรถพล บึง
มุม 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายวันชัย มหา
หิงษ์ 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นายค าอ้วน สิงห์
น้อย 

30 54,000.00 54,000.00 

61. โครงการจ้าง
เหมาบริการตาม
ภารกิจของเทศบาล
ต าบลนาค า(กอง
การศึกษา) 

100 
น.ส.อังคณา แก้ว
ทอง 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นส.เจนจิรา เฉียด
พรมราช 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นส.พัทจิรา ค า
อินทร์ 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นางศรีนวล พรม
ย่อง 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นางสาวกรรณิการ์ 
ขามภะรา 

30 13,200.00 13,200.00 

    
นางสาวเจนจิรา 
เฉียดพรมราช 

30 53,400.00 53,400.00 

    
นส.พัทจิรา ค า
อินทร์ 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นางศรีนวล พรม
ย่อง 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นางสาวแคทรียา 
มาเหล่าหนาด 

30 8,900.00 8,900.00 

    
นางสาวแคทรียา 
มาเหล่าหนาด 

30 26,700.00 26,700.00 

62. โครงการจ้าง
เหมาบริการตาม

100 
นายสมปอง มะลิ
ซ้อม 

30 54,000.00 54,000.00 
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ภารกิจของเทศบาล
ต าบลนาค า (กองช่าง) 

    
นส.อินทรา สมศรี
สา 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายชาตรี วงศ์
วิชัย 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายอภิชาติ ช่อง
วาริน 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายศักดิ์พิพัฒน์
พงศ์ โยธาทูน 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายสมปอง มะลิ
ซ้อม 

30 54,000.00 54,000.00 

    
นางสาวปารถนา 
จิตเอื้อ 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายชาตรี วงศ์
วิชัย 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายอภิชาติ ช่อง
วาริน 

30 39,600.00 39,600.00 

    
นายศักดิ์พิพัฒน์
พงศ์ โยธาทูน 

30 39,600.00 39,600.00 

รวม 17,037,842.30 17,037,842.30 

ขอ้มูล ณ 11/12/2562 จำกระบบ e-plan 
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ส่วนที่ 4 
 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

...................................................... 
 

๔.๑ สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ภาคผนวก 
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ก 
ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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ข 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 
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ค 
รำยงำนผลระบบอีแพลน 

 
 
 

 

 


