ประกาศเทศบาลตาบลนาคา
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
***************************
เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณา
พร้อมทั้งประกาศผลการดาเนินงาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผย โดยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (eplan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลนาคา ประจาปีดังกล่าว พร้อมทั้ง
เก็ บ รวบรวมข้อมูลประเมินความพึ งพอใจจากประชาชนทั้ง 13 หมู่ บ้าน โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงานต่อนายกเทศมนตรี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตาบลนาคา จึงประกาศ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

( นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ )
นายกเทศมนตรีตาบลนาคา
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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ได้
กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนการดาเนินงานมีหน้าที่ดาเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
ปรากฏในแผนการดาเนินงาน ประจาปี รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ลงนาม พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนการดาเนินงาน ประจาปี ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลนาคา
จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตาบลนาคา คณะกรรมการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลนาคา
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ส่วนที่ ๑
บทนา
1.1 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่ เหมื อนกัน แต่กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ ยวข้ องสัมพั นธ์กั น และเมื่ อนาแนวคิ ดและหลักการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมิ นผลแผนการดาเนินงานที่ปรากฏในแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา
หรือกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่ ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคาตรวจสอบดูว่าแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนการดาเนินงาน การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ดตามและประเมิ น แผนเป็น เครื่องมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและก าหนดทิ ศทางการพั ฒ นาได้อ ย่างเป็ นรูป ธรรมและเกิ ด ความชัดเจนที่ จ ะท าให้ท ราบถึง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนการ
ดาเนินงาน (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับ สภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรั บปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลนาคาซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลนาคา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุ ก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผูม้ ีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลนาคา
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติ งานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการดาเนินงาน (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้ องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงานให้ประชาชนในท้อ งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
นาคา ต้องดาเนินการให้ก ารติ ด ตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงานบรรลุวั ตถุป ระสงค์ ตามแผนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบลนาคา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
นาคา ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีก ารสาหรับการติดตามและประเมิ นผล
แผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้อ งการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเ คราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่ง ประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุป ระสงค์ก ารติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมื อ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง สิ่ง ส าคัญที่ ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมู ล จากแหล่ง ต่าง ๆ ดัง นั้น แม้ จ ะวาง แผนการ
ดาเนินงานไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้ อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนการดาเนินงาน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามทีก่ าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตาบลนาคาตามแบบแผนการดาเนินงานเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กาหนด
ไว้ตามแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลตาบลนาคาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึง่
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.๕ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงาน
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นของเทศบาล
ตาบลนาคา
2.๖ การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้
จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบัง คับบัญ ชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงาน
ผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น
เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ประกาศผลการติ ด ตามและ
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น ก า ร
ความเห็น
ด าเนิ น งานให้ ป ระชาชนใน
ตาบลนาคา ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น
รายงานผลและเสนอความเห็น
1.4 เครื
่องมื
อการติอดงปิตามและประเมิ
ดัง กล่
าวและต้
ดประกาศ นผล
เครื่องมือการติดตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงาน (Monitoring and evaluation tools
ไว้เ ป็นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่ า
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัส ดุ อุป กรณ์ห รือเทคนิควิธีก ารที่ คณะกรรมการติดตามและ
บวัน าเนินงานแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม
ประเมิสามสิ
นผลแผนการด
ทั้ ง โดยการพิจ ารณาเลือ กใช้เ ครื่อ งมื อ และเทคนิควิธีก ารที่ คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนการ
ดาเนินงานแผนการดาเนินงานได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ

มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนการ
ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ แ ก่ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ( Questionnaires) แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ( Interview) แ ล ะ แ บ บ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบลนาคา
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ1ครั้ง และสรุปภาพรวม
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรับ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อเนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิท ธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมิ นผลความสัม พันธ์กั นระหว่า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึง
อาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงานมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึ กหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานต้องจด
บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ
ดาเนินงานจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัม ภาษณ์แบบไม่ เ ป็นทางการ (informal interview) ซึ่ง คล้าย ๆ กั บ การพูดสนทนาอย่างไม่ มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสัง เกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีก ารสัง เกตที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการดาเนินงานเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุค คล ชุม ชน มี กิ จกรรม
ร่วมกั น (2) การสัง เกตแบบไม่ มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ห มายถึง การส ารวจเพื่อประเมิ นความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานเทศบาล จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่ จ ะต้อ งใช้เ อกสาร ซึ่ง เป็นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกั บยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา ปัญ หาความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลนาคา

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนการดาเนินงานสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนการดาเนินงานและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนการดาเนินงานสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ วยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ ม ค่ าไม่ เ สี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิ จให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลนาคา

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลาไว้ ซึ่ง สอดคล้องกับแผน
ยุท ธศาสตร์ชาติ สอดคล้อ งกับ แผนการดาเนินงานเศรษฐกิ จและสังคมของชาติ ที่ กาหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลนาคา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลนาคามีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2. ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ เทศบาลตาบลนาคา
“องค์กรที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา
เทศบาลตาบลนาคา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการดาเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนการดาเนินงาน ต่อไป
เทศบาลตาบลนาคา ได้ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน5 ปี (พ.ศ.
2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

0

0.00

66 15,087,100.00

66 15,087,100.00

72 15,752,100.00

72 15,752,100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

0

0.00

28 9,024,950.00

143 80,827,950.00

160 87,025,850.00

86 71,483,950.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ
่ การแข่งขัน

0

0.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

0

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

2

120,000.00

2

120,000.00

2

120,000.00

2

120,000.00

0.00

10 2,260,000.00

10

2,260,000.00

10

2,260,000.00

10

2,260,000.00

0

0.00

53 24,433,000.00

53 24,433,000.00

53 24,433,000.00

53 24,433,000.00

0

0.00

159 50,925,050.00

274 122,728,050.00

297 129,590,950.00

223 114,049,050.00

* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-plan)

2.3 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานโครงการทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั งิ บประมาณ งบนามในสัญญา และทีเ่ บิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ

.2563

เทศบาลตาบลนาคา อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ
่ การแข่งขัน

แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด

อนุมต
ั งิ บประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
66 15,087,100.00
143 80,827,950.00

28 14,358,940.00
25

818,900.00

20 13,456,442.50

20 13,456,442.50

5

730,100.00

5

730,100.00

2

53,695.02

2

53,695.02

2

120,000.00

-

-

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

10

2,260,000.00

3

120,000.00

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

53 24,433,000.00

25 3,688,822.00

20 3,088,522.50

20 3,088,522.50

274 122,728,050.00

81 18,986,662.00

47 17,328,760.02

47 17,328,760.02

รวม

* ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-plan)

2.4 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ตามที่เทศบาลตาบลนาคาได้ดาเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่ง
ผลจากการดาเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔. ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่
๕. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๖. ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยทีม่ ั่นคงแข็งแรง
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย
๙. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑๐. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑๑. ประชาชนได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการสาธารณสุข
๑๒. ประชาชนได้รับความรูเ่ กี่ยวกับการป้องกันภัย
๑๓. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
๑๔. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
2.4.2 ผลกระทบ
ในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง การดาเนินงานนั้นก็
สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลตาบลนาคา ทาให้การระบายน้าได้ช้าเกิดน้าท่ วม
ขังในบางจุด
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทาให้จานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การดูแลด้านสุขภาพไม่
ทั่วถึง ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
๔. ความต้องการของประชาชนมีมากเพิ่มขึ้น แต่ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณมีจากัด การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงไม่ทั่วถึง ส่วนมากจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แต่ด้านพัฒนาสุขภาวะอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพยังไม่ได้รับการพัฒนา

2.5 ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา
๑) การจัดทาแผนการดาเนินงานของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ
๓) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตงั้ ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย มีการโอนงบประมาณไปดาเนินการรายการอื่น
4) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
5) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาทีจ่ ะต้องแก้ไขอยูเ่ ป็นจานวนมาก
6) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก แต่ด้วยข้อจากัด
ด้านงบประมาณทีม่ ีอยู่น้อย
7) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดาเนินการได้
8) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการดาเนินงานสาเหตุอาจมาจาก เกิดความ
เบื่อหน่ายเพราะถึงเข้าร่วมประชาคม โครงการที่เสนอมาก็ไม่ได้รับการพิจารณา จึงมองว่าถึงเข้าร่วม
หรือไม่เข้า ก็มีค่าเท่ากัน จะเห็นได้ว่าจานวนผู้เข้าร่วมประชาคมมีจานวนลดน้อยลงกว่าปีทผี่ ่านมา
ดังนั้นแล้ว โครงการที่ได้รบั การพิจารณาจึงไม่ใช่โครงการทีเ่ ป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยแท้จริง
อุปสรรค
๑) เทศบาลตาบลนาคามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
3) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนการดาเนินงานควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนการดาเนินงานและให้มีความสอดคล้องกัน และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
๒) การจัดทาแผนการดาเนินงานควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงาน
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีป่ ระชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา การขาดแคลนน้าในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาวาตภัยที่
เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี
(๒) การบริการประชาชน

๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอในแต่ละกอง เช่น
มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล
6) เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
คณะกรรมการติดตามเทศบาลตาบลนาคา จะต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖4 โดยใช้ 1.แบบการติดตามตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (e-plan) ประกอบ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา ซึ่งยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลนาคา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๑.๓ สร้างภูมิคมุ้ กันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่าย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน
การบริการ และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มี ความสมดุล
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๑ การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร-มาภิบาล
และเทศบาลตาบลนาคา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต

อย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศั กยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ระบบติดตาม
ผู้ประเมิน
รายงาน
ระยะเวลา ผู้ประเมิน
เทศบาลตาบลนา ๑. ใช้แบบรายงานที่ ๒ แบบ
คา
ติดตามผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลนาคา
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนการ
ดาเนินงานแผน
พัฒนา

๑ ครั้งต่อปี

คณะติดตามและ
ประเมินผล
แผนการ
ดาเนินงาน

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน

๑. ตรวจสอบรายงาน
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
๓.รายงานผลให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ทราบ

ระบบประเมินผล
รายงาน

ระยะเวลา

เทศบาลตาบล ๑. ใช้แบบรายงานที่ ๑ การกากับ เมื่อ เทศบาล
นาคา
การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง ประกาศใช้แผน
เทศบาล
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงาน
๑.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑ แบบ
ทุกๆ ๑ ปี
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม (ภายในเดือน
ยุทธศาสตร์
ธันวาคม)
๒.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒ แบบ
ประเมิ น ความพอใจต่ อ ผลการ
ด า เนิ น ง า นข อง เท ศ บา ล ใ น
ภาพรวม
๓.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓ แบบ
ประเมิ น ความพอใจต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
๔.ส่ ง รายงานให้ ค ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนการ
ดาเนินงานแผนการดาเนินงาน
คณะติดตาม ๑. ตรวจสอบรายงาน
๑๕ วันนับตั้งแต่
และ
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
รับรายงาน
ประเมินผล ๓. เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
แผนการ
ดาเนินงาน
ผู้บริหาร
๑. เสนอสภาเพื่อทราบ
๑.ภายในเดื อ น
ท้องถิ่น
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ
ธันวาคม
๒.ประ กา ศ ไ ม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
นาคากาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลนาคา
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรับ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิท ธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมิ นผลความสัม พันธ์กั นระหว่า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึง
อาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน

๒.๔ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
นาคา กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัม ภาษณ์แบบไม่ เ ป็นทางการ (informal interview) ซึ่ง คล้าย ๆ กั บ การพูดสนทนาอย่างไม่ มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสัง เกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีก ารสัง เกตที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการดาเนินงานเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุม ชน มี กิ จกรรม
ร่วมกั น (2) การสัง เกตแบบไม่ มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ห มายถึง การส ารวจเพื่ อประเมิ นความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงานเทศบาล จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่ จ ะต้อ งใช้เ อกสาร ซึ่ง เป็นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกั บยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา ปัญ หาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลนาคา

2.5 แบบสาหรับการติดตามและประเมินผล
แบบรายงาน ๓ แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
เป็นแนวทางไว้ คือ
แบบที่ ๑ การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบช่วยก ากับจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์
ที่กาหนด
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลแผนการดาเนินงานใช้แบบรายงาน 2 แบบ คือ
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่อง
มือในการประเมินผลการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้
ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ และแบบแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนแผนการดาเนินงานสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมิ นและรายงานทุ ก ๆ ครั้ง หลัง จากที่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ป ระกาศใช้ แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลตาบลนาคา...อาเภออุบลรัตน์.....จังหวัดขอนแก่น..........................

ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๖. มี คณะกรรมการพัฒนาท้อ งถิ่นและประชาคมท้ องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การวัด และการนาเสนอผล
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี / ไม่มี การดาเนินการนั้น

แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนการดาเนินงาน โดยมีกาหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานปีละ ๑ ครั้ง เริ่มตัง้ แต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……เทศบาลตาบลนาคา.....อาเภออุบลรัตน์...จังหวัดขอนแก่น..
2. รายงานผลการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ ...................................................................................
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 2
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 3
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 4
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 5
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

รวม
จานวน
โครง
การ

1.
2.
3.
4.
5.
รวม
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัว
ของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ใด

4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบ
จานวน
ยุทธศาสตร์ จานวน
งบ
งบ
งบ
งบ
โครง
โครง
โครง
โครง
โครง ประมาณ โครง
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
การ
การ
การ
การ
การ
การ
1.
2.
3.

รวม
งบ
ประมาณ

4.
5.
รวม

เกณฑ์การพิจารณา:พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัดมาก ก็แสดงให้
เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี

งบ
ประมาณ

5. ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ.......................
แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

อนุมต
ั งิ บประมาณ
จานวน
โครงการ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

งบ
จานวน
งบ
จานวน
ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ

งบ
ประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน
4.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ....ปีงบประมาณ ..............................

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้
ผูกพัน/
ลงนามใน
สัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ
่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตาบลนาคา.......อาเภออุบลรัตน์....จังหวัดขอนแก่น
2. วัน/เดือน/ปีทรี่ ายงาน...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด
จานวน
โครงการ

อนุมต
ั งิ บประมาณ

ลงนามสัญญา

งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน
4.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ
่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล
รวม

เกณฑ์การพิจารณา : หากจานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนกับโครงการทีป่ ฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กาหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัตจิ ริง
น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนฯที่
กาหนด

จาน
โครง

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของอปท. ในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.นาคา)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผทู้ าแบบประเมินทาเครือ่ งหมาย ()
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ชาย
ต่ากว่า 20 ปี
31 - 40 ปี
51 - 60 ปี
ประถมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รับราชการ
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ)

( ) หญิง
( ) 20 - 30 ปี
( ) 41 - 50 ปี
( ) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน........
( ) ปริญญาตรี
( ) อื่นๆ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) รับจ้าง
( ) เกษตรกร

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลนาคาในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.นาคา
คาอธิบาย : ๑. มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์
๒. แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจาแนกคะแนนดังนี้
(5=มากทีส่ ุด 4=มาก ๓=ปานกลาง 2=น้อย ๑=น้อยที่สุด)

ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
หัวข้อสาหรับการประเมิน
มากที่สุด
(5คะแนน)
1.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้าน
สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนของ
เทศบาลตาบลนาคา เพียงใด อาทิเช่น
-การส่งเสริมสุขภาพ
-การป้ อ งกั น โรค เช่ น โครงการสั ต ว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า,โครงการป้องกันโรคไข้เ ลือ ดออก ,
โครงการป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ
-การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนใน
เขตเทศบาล
-การให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า งๆ เช่ น กู้ ชี พ
กู้ภัย
2.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสั งคม
สงเคราะห์ ข องเทศบาลต าบลนาค า
เพียงใด อาทิ เช่นการแจกเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
3.ท่านพึงพอใจด้านการดาเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ตาบลนาคา เพียงใด
4.ท่านพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคั ญ ทางศาสนาต่ า งๆ ของเทศบาล
ตาบลนาคา อาทิเช่น วันเข้าพรรษา
วันวิส าขบูชา และการจัดกิ จ กรรมการ
อนุ รั ก ษ์ และการ สื บ สานประเพณี
วัฒนธรรม งานสงกรานต์ ฯลฯ เพียงใด
5.ท่านพึงพอใจด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลนาคา
เพียงใด อาทิเช่น บุคลากรด้านการศึกษา
(คุณครู) มี ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และมุ่งมั่น อุทิศตน
ใน ก า ร พั ฒ น าผู้ เ รี ย น ,การส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์

ระดับความพึงพอใจ

มาก
(4คะแนน)

ปานกลาง
(3คะแนน)

น้อย
(๒คะแนน)

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

พัฒนาเด็กเล็ก,อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอหรือไม่ รวมถึงท่านพึงพอใจ
สาหรับอาหารกลางวัน,อาหารเสริม นม
เพียงใด
๒.ยุทธศาสตร์การเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
หัวข้อสาหรับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
(5 คะแนน) (4คะแนน)
๑.ท่านพึงพอใจกับการดาเนินโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลนาคาเพียงใด (ก่ อ สร้างปรับปรุง
ระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ)
อาทิเช่น
-การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา
-การติดตั้ง การซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่าง
-การก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้า
-การปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละเพิ่ ม พื้ นที่ สี
เขียวในเขตพื้นที่ตาบลนาคา
๒.ท่ านพึง พอใจในการดาเนินงานด้า น
การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน อาทิ เ ช่น การ
ติดตั้งกล้อง CCTV, สายด่วน 1669 เพื่อ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงใด
๓.ท่ า นพึ ง พอใจคุ ณ ภาพ และการ
บารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลนาคา เพียงใด
อาทิ เ ช่น ผิวจราจรไม่ เ ป็นหลุม เป็นบ่อ
เครื่องหมายจราจรชัดเจน
ไหล่ทางไม่ชารุด สภาพข้างทางไม่รก
4.ท่านพึงพอใจ ป้ายบังคับบริเวณถนน
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลนา
คา (คือ ป้ายจราจรที่ใช้บังคับให้ผู้ใช้ทาง
ปฏิบัติตาม) ป้ายเตือน

ปานกลาง
(3คะแนน)

น้อย
(๒คะแนน)

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

(คื อ ป้ า ยจราจรที่ แ จ้ง เตื อ นให้ผู้ใ ช้ท าง
ทราบ คื อ สภาพหรื อ ข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ย
ป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ)
ป้ายแนะนา
(คือป้ายจราจรที่แนะนาให้ผู้ใช้ทางทราบ
ข้อมูล
มี ค วามเพี ย งพอชั ด เจนพร้ อ มใช้ ง าน
ตลอดเวลา)
๒.ยุทธศาสตร์การเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อ)
หัวข้อสาหรับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
(5 คะแนน) (4คะแนน)

5.ท่ า นพึ ง พอใจการด าเนิ น งานของ
เทศบาลต าบลนาค า ด้ า นการพั ฒ นา
แหล่ง น้าเพื่อการอุป โภค บริโ ภค และ
แหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร โดยการขุ ด
แหล่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและ
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพียงใด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

ปานกลาง
(3คะแนน)

น้อย
(๒คะแนน)

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

หัวข้อสาหรับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
(5 คะแนน) (4คะแนน)

ปานกลาง
(3คะแนน)

น้อย
(๒คะแนน)

๑.ท่ านพึงพอใจการพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการทาเกษตรที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ ตนเองและครอบครัว ได้
มากน้อยเพียงใด
2. ประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลนาค า
สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกขายในท้ อ งตลาด
ได้มากน้อยเพียงใด
3.ท่านมีความต้องการให้เทศบาลตาบล
นาค า ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
จั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ เสริม นอกเหนื อ จาก
อาชีพหลัก การท าไร่ ท านา มากน้อ ย
เพียงใด
4.ท่านคิดว่าเทศบาลตาบลนาคา มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มากน้อยเพียงใด
5.ท่ านพึง พอใจกั บ การประชาสัม พั นธ์
แนะนาด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนา
คา เพียงใด

4.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

หัวข้อสาหรับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
(5 คะแนน) (4คะแนน)

ปานกลาง
(3คะแนน)

1.ท่านพึงพอใจกับการบริหารจัดการ
ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลนาคา เพียงใด อาทิเช่น
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
วิธีการคัดแยกขยะ
- การกาจัดขยะ
-การออกบริการรับซื้อขยะ วัน เวลา
เหมาะสมหรือไม่
2.ท่านพึงพอใจในการดาเนินงานในเรื่อง
การจั ด หาแหล่ ง น้ าส าหรั บ อุ ป โภค
บริ โ ภค ให้ เ กษตรกรไว้ ท าการเกษตร
ของเทศบาลตาบลนาคา เพียงใด
3.ท่านพึงพอใจกับกระบวนการจัดการ
น้ าทิ้ ง ที่ ม าจากครั ว เรื อ นของเทศบาล
มากน้อยเพียงใด
4.ท่านพึงพอใจและมีส่วนร่วม
ในโครงการปลู ก ชุ ม ชนของเทศบาล
ตาบลนาคา เพียงใด
5.ท่านพึงพอใจเทศบาลตาบลนาคา ใน
ด้ า นส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
สิ่ ง แวดล้ อ มในต าบลนาค า มากน้ อ ย
เพียงใด

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

น้อย
(๒คะแนน)

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

หัวข้อสาหรับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
(5 คะแนน) (4คะแนน)

1.ท่านพึงพอใจในด้านบุคลากรของ
เทศบาลตาบลนาคา ที่มีหน้าที่
ให้บริการประชาชนมากน้อยเพียงใด
เช่น
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
1.4 เจ้าหน้าทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หา
อุปสรรค ทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ท่ า นพึ ง พอในด้ า นสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกของเทศบาลตาบลนาคา
มากน้อยเพียงใด เช่น
2.1 การจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้าดื่ม
2.2 มี เ ครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ / ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
2.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
2.4 อ า คา ร ส ถา น ที่ มี ควา ม สะอาด
ปลอดภัย
๓.เทศบาลต าบลนาค า เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนงานการดาเนิน งาน
ของเทศบาลต าบลนาค า มากน้ อ ย
เพียงใด เช่น
การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมี ส่วนร่วม
ประชาคมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน

ปานกลาง
(3คะแนน)

น้อย
(๒คะแนน)

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

หัวข้อสาหรับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
(5 คะแนน) (4คะแนน)

ปานกลาง
(3คะแนน)

น้อย
(๒คะแนน)

น้อยที่สุด
(๑คะแนน)

4.เทศบาลต าบลนาค า มี ก ารเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาคัญ ที่ประชาชนควรรู้
เช่ น ข้ อ บั ง คั บ เทศบาล เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ และข้อมู ล การจัดซื้อ -จัด
จ้าง มากน้อยเพียงใด
๕.ท่ า นคิ ด ว่ า หน่ ว ยงานของเทศบาล
ตาบลนาคามีการบริหารงานเป็นไปด้วย
ความชัดเจนและโปร่งใส โดยยึดถือตาม
ระเบี ย บเป็ น เกณฑ์ และประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ มากน้อ ยเพียงใด
เช่ น มี ป ระกาศต่ า งๆ ผ่ า นเว๊ ป ไซต์
เทศบาล,แจ้ง ข่ าวสารความรู ที่ จ าเปน
เพื่อการพัฒนาตาบล อย่างสม่าเสมอ มี
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นหอกระจาย
ชุมชน,และประชาชนขอตรวจสอบข้อมูล
ได้โดยสะดวก
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดฯ เทศบาลตาบลนาคา
โทร ๐๔๓-๓๐๖๐๙๕

(๑) แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สาหรับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 พันธกิจ
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
3.8 จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
3.10 ผลผลิต / โครงการ
รวม

คะแนน
10
25
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การวิเคราะห์สภาว
การณ์และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต
การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ
มูลอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง
สร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(4) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน
การร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้า
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด
คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิด
ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เป็นต้น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
10
(2)

(2)

(2)

(2)
(2)

25
3

2
4

ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห์สภาว
การณ์และศักยภาพ
(ต่อ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว
เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประ
เด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด
เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
4

4
4

4

65
10

10

10
5

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
3.5 พันธกิจ
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิง่ ที่ต้องทาตามอานาจหน้า
5
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ
3.6 เป้าประสงค์ของ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอด
5
แต่ละประเด็นพันธกิจ คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 ตัวชี้วัดระดับ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งใน
5
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว
รวม)
กาหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น
5
3.8 จุดมุ่งหมายเพือ่ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
การพัฒนาในอนาคต พัฒนา) กาหนดจุดมุง่ หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนว
ทางการพัฒนาทีเ่ กิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธ
(แนวทางการพัฒนา)
ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนการ
ดาเนินงานสามปี
5
3.9 ตัวชี้วัดและแนว ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิง่ ที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว
ทางการพัฒนา
กาหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนการดาเนินงานสามปี
3.10 ผลผลิต/โครง ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ ป็นชุดหรือเป็นโครงการ
5
การ
ที่เป็นชุด กลุม่ หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนการดาเนินงานสามปี
รวมคะแนน
100

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3.1ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพือ่ ความสอดคล้องของแผนการ
ดาเนินงาน
๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลนาคาเป็นดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
๑ คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
เทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนการ
ดาเนินงานเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงานเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน ๔ ปี
๒ กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเทศบำล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีกำร
ดำเนินกำร

















ไม่มีกำร
ดำเนินกำร

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนการดาเนินงาน
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนการดาเนินงาน





๓.๑.๒ ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นกำรพิจำรณำ

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ ด้ า นการเมือ ง/การปกครอง เช่ น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ า ไม้ ภู เ ขา
คุณภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติ ฯลฯ
รำยละเอียดหลักเกณฑ์
(๘) การส ารวจและการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล เพื่อ การจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงาน หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้อ งถิ่น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการ
ดาเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบร่ว มรั บประโยชน์ ร่ ว ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพั ฒ นาท้อ งถิ่น ตามอานาจหน้า ที่ขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเ คราะห์ที่ค รอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการดาเนินงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเ คราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๓) การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน การศึ ก ษา
สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเ คราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

คะแนนเต็ม
๒๐
(๓)

คะแนนที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

คะแนนเต็ม
(๒)

คะแนนที่ได้
(๒)

(๓)

(๓)

๑๕
(๒)

๑๕
(๒)

(๑)

(๑)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

ประเด็นกำรพิจำรณำ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
(๒)
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การ
ประดิษฐ์ที่ มี ผ ลต่อสิ่ง แวดล้อมและการ
พัฒนา
(๖) ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ
(๒)
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานได้ แ ก่ sstrength ( จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness
(จุดอ่อน) o-opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(๗) สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความ
(๒)
ต้ อ งการของประชาชนเชิ ง พื้น ที่ มี ก าร
นาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือ สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
( ๘ ) ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
(๑)
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ และการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่นสรุป สถานการณ์
การพั ฒ นา การตั้ ง งบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
น าแผนการด าเนิ นงานไปปฏิ บัติในเชิง
ปริ ม าณ และประเมิ นประสิท ธิ ผ ลของ
แผนการดาเนินงานในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานใน
(๑)
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
เช่น ผลที่ ได้รับ /ผลที่ ส าคัญ ผลกระทบ

คะแนนที่ได้
(๒)

(๒)

(๒)

(๑)

(๑)

ประเด็นกำรพิจำรณำ
๓. ยุทธศำสตร์
๓.๑ ยุท ธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

๓.๒ ยุท ธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดาเนินงาน
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
รำยละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๕
สอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
(๑๐)
สิ่ง แวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาที่
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
แผนการดาเนินงานเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม
(๑๐)
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด และเชื่อโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนการดาเนินงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
(๑๐)
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี และ Thailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงแสดง
(๕)
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ อนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนที่ได้
๖๕
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๕)

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องการทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕)

ประเด็นกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
๓.๖ เป้าประสงค์ของ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
(๕)
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มุ่ ง หมายสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดที่
ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่ ง มั่ น อั น แน่ ว แน่ ใ นกา ร ว า ง
(๕)
ยุทธศาสตร์
แผนการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
(positioning)
วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่น ซึ่ง เกิ ดจากศัก ยภาพของพื้ น ที่
จ ริ ง ที่ จ ะ น า ไ ป สู่ ผ ล ส า เ ร็ จ ท า ง
๓.๘ แผนงาน
ยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(๕)
ในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เ รื่ อ ง ห นึ่ ง หรื อ แ ผน งา น ที่ เ กิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กล
ยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศา ส ต ร์ แ ล ะ
ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามชั ด เจน น าไปสู่ ก าร
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนการ
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ด าเนิ น งานสี่ ปี โดยระบุ แ ผนงานและ
ของ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว

(๕)

คะแนนที่ได้
(๕)

(๕)

(๕)

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิโครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการ
ดาเนินงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนการ
ดาเนินงานภาค/แผนการดาเนินงานกลุ่ม
จังหวัด/แผนการดาเนินงานจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
๓.๑๐ ผลผลิต/
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
โครงการ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการทีเ่ ป็นชุด กลุม่ หรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดาเนินงาน
สี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

จากการสรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ปรากฏว่า ได้ 100 คะแนน

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐

๑๐๐

๓.1.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
(วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์) วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (SWOT)ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาเทศบาลตาบลนาคาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)
๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม สามารถที่จะต่อยอดใน
การอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
๒. สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานคาที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ เช่นป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงทาให้มีทรัพยากรที่เกิดขึน้
จากป่า อาหารจากป่าจ าพวกเห็ด หน่อ ไม้ ผัก หวาน ไข่ม ดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็ บเพื่อมา
ประกอบอาหารเป็นการลดรายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานคามีวิว ทิวทัศน์ป่าไม้ โขดหิน สัตว์ป่า ที่
สวยงาม ตามธรรมชาติ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
๓. มีพื้นที่ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอน
เหมาะแก่การทาไร่ เช่น ไร่มันสาปะหลัง ไร่อ้อย ยางพารา ยูคาลิปตัส และทิศตะวันออกของตาบลมีลั กษณะ
เป็นที่ราบลุ่มมีลาห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การทานาปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย
ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข ๖ และข้าวจ้าว พันธุ์ ขาวมะลิ ๑๐๕ เกษตรกรทานาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วง
ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
๔. มี ก ลุ่ม หรือ การตั้ง กลุ่ม อาชี พที่ ร อรับ การพัฒ นา เช่น กลุ่ม สตรี กลุ่ม ผลิตผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า ทอเสื่อกก หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย
๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพื่อการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ
๖. มี ก รอบอั ตราก าลัง ที่ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ หน้าที่ ซึ่ง พิจ ารณาจากแผนอัตราก าลัง ที่ มี
ครอบคลุมทุกตาแหน่งตามภารกิจอานาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจา เป็นการทางานแบบบูรณาการร่วมกัน
วิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness)
๑. ข้อจากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ทาให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ตั้งไว้
๒. ได้รับรับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการ
เน้นให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ทาให้บางครั้งโครงการที่จดั ตั้งขึ้นประชาชนมี
ส่วนร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหาร
โครงการผลการดาเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความสาคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อย
กว่าให้ความสาคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเทศบัญญัติ
แต่ล ะแผนงาน ท าให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่ าที่ควรจะเป็นตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง
๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ทาให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
๕. ประชาชนส่ ว นมากได้ รั บ การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐานถื อ ว่ า ระดั บ ต่ ากว่ า เกณฑ์ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน อัตราผู้มีรายได้น้อย ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เ ป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพา อาศัยน้าฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง
ยาวนาน เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้าซาก ขาด
การบารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสาร
ตกค้างจากปุ๋ยเคมีทาให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพื่อเป็น
พื้นที่ทางการเกษตร
๗. มี ก ารอพยพโยกย้ า ยไปขายแรงงงาน หรื อ รับ จ้ า ง ไปยั ง ถิ่ น อื่ น มี อั ต ราค่ อ นข้างสูง
เนื่องจากว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือทานา ซึ่งมีเพียงปีละ ๑ ครั้ง ทาให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น
การทิ้งลูกไว้ให้คนแก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ทาให้เด็กติดยา
เสพติด เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน
ฯลฯ
๘. พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พื้นที่ ก ารเพาะปลูก จะมีจ านวนมากแต่ก ารผลิตยังต้องอาศัยน้าเพื่อการเกษตรจากน้าฝน หากฝนแล้ งก็ไม่
สามารถเพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่ เพื่อการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ ประชาชนจึงยากที่
จะฟื้นตัวจากระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน
๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ทาให้บางครั้งเป็นสาเหตุนามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมี
ความเชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะทาให้มพี ละกาลังแข็งแรง สามารถ
ทางานได้มากขึ้น แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว
ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับกันจานวนมาก และเป็นสาเหตุ
หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตนี้ และโรคทีก่ าลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน
และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส(Opportunjty)
ด้านเศรษฐกิจ
๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตร
สาหรับขายข้าวเปลือกรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าว
ด้านเทคโนโลยี
๑.มีการให้บริการอินเตอร์เนต และสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือจากหลายเครือข่าย
ด้านกฎหมาย

๑.พรบ.กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินการได้ตามภารกิจที่
ถ่าย
โอนมาให้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ด้านการเมือง
๑. ผู้นามีเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศ ทาให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสาคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผมู้ าใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า
ร้อยละ ๗๐
ด้านสังคม
๑. มีกลุม่ อาชีพทีส่ ร้างรายได้เสริมให้กบั ประชาชน
๒. มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
ด้านวัฒนธรรม
๑. มีความเชื่อและประเพณีที่ดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน
๒. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยูส่ ืบไป
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับราษฎรอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิต ภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร
การดาเนินงานด้านสังคม
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ หมู่บ้าน
การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตาบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ราษฎรในตาบลนาคาตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน
การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลตาบลนาคา เป็นต้น
มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สาคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก
ปลอดภัยสาหรับผู้สญ
ั จรไปมา
มีการดาเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง
ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน

มีการดาเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมูบ่ ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมูบ่ ้าน ที่ขาดแคลน
น้าบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ
การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้า ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ขุดลอกลาห้วยต่าง ๆ ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา เพื่อให้มีน้าเพียงพอสาหรับการเกษตรกรรม
การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
มีการดาเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาปลาหลาย และสาธารณสุ ขอาเภออุบลรัตน์มีการ
สนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดาเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดอบรมให้
ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ
การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นาชุมชนทุกกลุม่ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิง่ ขึ้น
มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับตาบลสัญจรเป็นประจาทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ
การจัดกิจกรรม๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นทีบ่ ริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่
ประชาชนที่รบั บริการ
การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กบั เด็กในวัยเรียน
อย่าง
ทั่วถึง
มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการดาเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิม่ พื้นทีส่ ีเขียวในเขตเทศบาลตาบลนาคา
อันตรายภัยคุกคาม(Threat)
ด้านเศรษฐกิจ
๑. เกษตรกรไม่สามารถกาหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงทาให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ
โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ
๒. ราคาน้ามันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพื่อการลงทุนภาคการเกษตรที่สงู ขึ้น
ด้านเทคโนโลยี

๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินกาลังในการซื้อ
๒. การใช้เทคโนโลยีทผี่ ิด ทาให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ด้านกฎหมาย
๑.การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายหรือหนังสือสัง่ การ แต่ได้รับการทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มผี ลบังคับใช้ ที่
ล้าสมัย ทาให้การปฏิบัตหิ น้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถทาได้
ด้านสังคม
๑.ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ
วัฒนธรรม
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่
โลกาภิวัฒน์
การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางทีผ่ ิดหรือไม่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒: ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ปัญหา อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัญหา อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถทีจ่ ะสรุปโดยพิจารณาในปัญหา อุปสรรค
ที่สาคัญ ดังนี้
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและประเพณีบาง
กิจกรรมถูกมองข้ามทาให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายใน
ชุมชน เป็นต้น
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งาน
ไม่ ได้รับ การปรับ ปรุง ผิวถนนลูก รังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุม เป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝ น ชุม ชนไม่ มี ความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบางจุด
- ระบบการส่งน้าเพื่อทาการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความต้องการ แหล่งเก็บกักน้า
ตามธรรมชาติมสี ภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้าได้ในฤดูแล้ง ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้า
มาใช้ และระบบเครื่องสูบน้าและท่อจ่ายน้ามีอายุการใช้งานมากมีสภาพชารุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
- ราษฎรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมรายได้ ค่ อ นข้ า งต่ าไม่ มี ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไป
หางานทานอกพื้นที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร บาง
พื้นที่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ส่วนตลาดเพื่อการจาหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่
กว้างและได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู
- ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิง่ แวดล้อม
- ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลและประเมินผลโครงการเพือ่ ความสอดคล้อง
แผนการดาเนินงาน
3.2.1 สรปุคะแนนประเมินโครงการ
สรปุคะแนนประเมินโครงการ ได้ 100 คะแนน
3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒.การประเมินผลการนาแผนการดาเนินงานสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓.การประเมินผลการนาแผนการดาเนินงานสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (kpI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

ประเด็นกำร
รำยละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจำรณำ
เต็ม
ที่ได้
๑.การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
๑๐
๑๐
สถานการณ์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ swot
พิจารณา
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
๒. การ
๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนาไปใช้วัดผลในเชิง ๑๐
๑๐
ประเมินผลการ ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
นาแผนการ
ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนินงานสีป่ ีไป ด าเนิ น การจริง ที่ ได้ ก าหนดไว้เ ท่ า ไหร่ จ านวนที่ ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบัติในเชิง
ดาเนินการได้มี จ านวนเท่ าไหร่ สามารถอธิบ ายได้ตามหลั ก
ปริมาณ
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้

๒) วิ เ คราะห์ผ ลกระทบ/สิ่ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
๓.การ
๑) การประเมิ นประสิท ธิผ ลของแผนการดาเนินงานในเชิ ง
ประเมินผลการ คุณภาพคือ การนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เ พื่อวัดว่า ภารกิ จ
นาแผนการ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ดาเนินงานไป ความต้อ งการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจ
ปฏิบัติในเชิง
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
คุณภาพ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี ส ภาพหรือลัก ษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveeness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิ เ คราะห์ผ ลกระทบ/สิ่ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative)
๔. แผนงานและ ๑) วิ เ คราะห์ แ ผนงาน งานที่ เ กิ ด จากด้ า นต่ า งๆ มี ค วาม
ยุทธศาสตร์การ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
พัฒนา
ต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ Swot
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integation) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)
๕.โครงการ
พัฒนา
๕.๑ ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่ มี วัตถุป ระสงค์ส นองต่อแผนยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้
เกิ ดการพั ฒ นาบรรลุตามวิสัยทั ศน์ขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ ง ไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๖๐
(๕)

๖๐
(๕)

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ
๕.๓ เป้ า หมาย
( 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 าไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear opjetive) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กั บ หลักการและเหตุผล วิธีก ารดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่ อ ยากให้เ กิ ดขึ้นในอนาคตเป็นทิ ศทางที่ ต้องไปให้ถึง
เ ป้ า ห ม า ยต้ อ งชั ด เจน ส า ม า ร ถระ บุ จ า น วนเท่ า ไหร่
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนิ น งานและระยะเวลาด าเนิ น งานอธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า
โครงการนี้จาทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร
ใครกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม
ให้ บ อกชั ด เจนลงไปว่ า ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมี โครงการมีความสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสอดคล้อง ความสามารถในการแข่ง ขัน (๓) การพัฒ นาและเสริม สร้าง
กับแผน
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเที ยม
ยุทธศาสตร์ ๒๐ กั นทางสังคม (๕) การสร้างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็น
ปี
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๕.๕ เป้ า หมาย
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร ) มี
ความสอดคล้อง
กั บ แ ผ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
เศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อม (๖) การบริห ารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

(๕)

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand
๔.๐

โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขั บ เคลื่อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด้ ว ยวิ ท ยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการ
วิจัยและการพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเที ยบ
เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ

(๕)

(๕)

(๕)

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนการดาเนินงานจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่ ส ามารถแกส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ออกจากกั น ได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

(๕)

(๕)

๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙
งบประมาณมี
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย

เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)

(๕)

(๕)

งบประมาณโครงการพัฒ นาจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก ส าคั ญ ๕
ประการ ในการจั ด ท าโครงการได้ แ ก่ (๑) ความประหยั ด
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มี ป ระสิท ธิผ ล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity)
(๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

(๕)

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อ การพัฒ นาต้องให้ส อดคล้อ งกั บ
โครงการถูกต้องตามหลั กวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ราคากลางท้ อ งถิ่น มี ความโปร่ง ใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิง ประจัก ษ์ มี ความคาดเคลื่อนไม่ ม ากกว่ า
หรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ

(๕)

(๕)

๕.๑๑ มีการ
กาหนดตัวชี้วัด
(KPL) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ชนี ตั วชี้ วั ด ผ ล ง า น ( Key Perfomance
Indication : KPI) ที่ ส ามารถวั ด ได้ (measurable) ใช้ บ อก
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 าหนดความพึง พอใจ การก าหนด
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

๕.๑๒ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

(๕)

(๕)

ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง จากการด าเนิ น การตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ มากกว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(๕)

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐

๑๐๐

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖3
เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 เทศบาลตาบลนาคาได้เริ่ม
ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เป็นกรอบในการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ซึ่ง ทุ ก ส่วนราชการได้บ รรจุโ ครงการพัฒ นาให้ส อดคล้องกั บ ทิ ศทางการพัฒ นาภายใต้
ยุทธศาสตร์พัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุในแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ที่มีเป้าหมายดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 บรรจุโครงการไว้ในแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) จานวน 274

โครงการ เป็นจานวนทั้งสิ้น 122,728,050.00บาท และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อดาเนินการโครงการพัฒ นาต่างๆบรรจุไว้ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ ๒๕๖3 จานวน 81 โครงการ เป็นจานวนทั้งสิ้น 18,986,662.00
บาท และได้ดาเนินโครงการเบิกจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 จานวน 47
โครงการ รวมเป็นจานวน 17,328,760.02 บาท โดยพิจารณาจากการจัดทาแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วน
ของโครงการแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

*ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PLAN)

กำรวำงแผน
เทศบาลตาบลนาคา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการดาเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ
่ ัญญัตไิ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการทีแ
่ ท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นามาจัดทาโครงการเพือ
่ พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนการดาเนินงาน 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลนาคา ได้ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน5 ปี (พ.ศ. 2561 2565)

ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

0

0.00

66 15,087,100.00

66 15,087,100.00

72 15,752,100.00

72

15,752,100.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่

0

0.00

28 9,024,950.00

143 80,827,950.00

160 87,025,850.00

86

71,483,950.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน

0

0.00

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ
่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

0

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล
รวม

2

120,000.00

2

120,000.00

2

120,000.00

2

120,000.00

0.00

10 2,260,000.00

10

2,260,000.00

10

2,260,000.00

10

2,260,000.00

0

0.00

53 24,433,000.00

53 24,433,000.00

53 24,433,000.00

53

24,433,000.00

0

0.00

159 50,925,050.00

274 122,728,050.00

297 129,590,950.00

223

114,049,050.00

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลนาคา ได้ประกาศใช้ขอ
้ บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 81 โครงการ งบประมาณ 18,986,662
บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

28

14,358,940.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

25

818,900.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ
่ การแข่งขัน

-

-

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3

120,000.00

25

3,688,822.00

81

18,986,662.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลนาคา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สานักปลัด อบจ.,
สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น งานวัน จัดกิจกรรมเพื่อถวายความ
สานักปลัดเทศบาล
200,000.00
พ่อแห่งชาติ วันแท่แห่งชาติ วันปิยะ จงรักภักดีต่อสถาบัน
, สานักงานปลัด
มหาราช และเพื่อสนองนโยบายของ พระมหากษัตริย์
อบต.
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสาคัญของสถาบันชาติ
พระมหากษัตริย์ (ส่วน
ราชการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการจัดกิจกรรมเนือ
่ ง
ในวันท้องถิ่นไทย (ส่วน
ราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
30,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการจิตอาสาทาดี
ด้วยหัวใจ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
สานักปลัดเทศบาล
10,000.00
ให้มค
ี วามจงรักภักดีตอ
่ สถาบัน
, สานักงานปลัด
พระมหากษัตริย์
อบต.

1.

ผลผลิต

เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ แห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ ัว และเผยแพร่
บทบาทของ อปท.

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือกิจกรรมอืน
่ ๆ ตามความ
เหมาะสม

จัดกิจกรรมในพระราชพิธีของ
รัฐทายาท

4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.
คุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6.
คุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนอาเภออุบลรัตน์
ศูนย์ปฏิบต
ั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรของครองส่วน
ท้องถิน
่ (ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
30,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
0.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
310,640.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ (ส่วนราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
20,100.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการส่งเสริมเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไป (ส่วนราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
20,000.00 กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

7.

เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนด้านสา
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลนา
ธารณภัยกรณีฉก
ุ เฉินการส่งเสริม
คา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดในท้องถิน
่

จัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับ
เพื่อเสริมโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาคา
วัยให้กบ
ั เด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง

จัดหาอาหารกลางวัน สาหรับ
เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีเหมาะสม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาคา
กับวัยให้แก่เด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้า
แสดงออกและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

จัดกิจกรรมแสดงการละเล่น
มอบของขวัญของรางวััลให้แก่
เด็กและเยาวชน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก
ในการเรียนรูแ
้ ละสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่เด็กในการก้าวไปสู่
สังคมภายนอก

จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตแ
ิ ก่เด็ก
เล็กที่จบการศึกษาระดับอนุบาล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. นา
คา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
5,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
10.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลนา
คา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน) (ส่วนราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
102,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในการ
เรียนรู้และการศึกษา

จัดหาสือ
่ การเรียน การสอน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดหาครูภณ
ั ฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวกับ
ภารกิจกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
การจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา (ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิ
กรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่วน
ราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
45,200.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในการ
เรียนรู้และการศึกษา

จัดหาสือ
่ การเรียน การสอนและ
ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม) สาหรับเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ.เขต 4
ขอนแก่น (ส่วนราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
0.00
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการทีด
่ ี
เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กเล็ก

จัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับ
เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.เขต 4
ขอนแก่น จานวน 1 แห่ง

9.

11.

12.

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบต
ั ิงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลนาคาและการดูแล
ผู้ปกครอง นักเรียน ศพด.นาคา
เด็กปฐมวัยและให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเข้าสู่ระบบ
อาเซียนในทุกด้าน

และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
1,536,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต
4 ขอนแก่น (ส่วน
ราชการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
14.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนข
ั บ้าตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
50,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษ
สุนข
ั บ้าระบาดจากสัตว์สู่คนในตาบล จานวนประชากร 26 ชุมชนใน
นาคา เพือ
่ กาจัดโรคพิษสุนข
ั บ้าให้ เขตพื้นที่ตาบลนาคา
หมดไปอย่างยั้งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
15.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
(ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
20,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน เพือ
่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข
่ อง
ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
16.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น (ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเหล่ากาชาด
50,000.00
, สานักงานปลัด
จังหวัดขอนแก่น
อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
17.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
สานักปลัดเทศบาล
520,000.00
ดาเนินโครงการตามพระราชดาริ
, สานักงานปลัด
ด้านสาธารณสุขทัง้ 26 ชุมชน
อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
18.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการช่วยเหลือเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สังเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
หรือผู้ดอ
้ ยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่นก
ั เรียน
เด็กผู้ยากไร้หรือผูด
้ ้อยโอกาส
สานักปลัดเทศบาล
240,000.00
ผู้ดอ
้ ยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
, สานักงานปลัด
เทศบาลตาบลนาคา
ตาบลนาคา
อบต.

13.

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการทีด
่ ี
เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กเล็ก

จัดหาอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สพฐ. เขต 4 ขอนแก่น

จานวนประชากร 26 ชุมชนใน
เขตพื้นที่ตาบลนาคา

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลนา
คาทัง้ 26 ชุมชนชุมชนละ
20,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
19.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการอยรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับผู้นา
ชุมชนและประชาชน
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา
คา หมูท
่ ี่ ๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
20.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
20,000.00
, สานักงานปลัด
ติดในเขตพื้นที่ตาบลนาคา
อบต.

ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลนา
คา

โครงการจัดกิจกรรมร้อย
รักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
75,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
รักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ

โครงการแข่งขันกีฬาอุบล
รัตน์สัมพันธ์

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
150,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

โครงการส่งเสริมจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
อาเภออุบลรัตน์ (ส่วน
ราชการ)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
20,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

21.

22.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
23.
คุณภาพคนและสังคม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ผน
ู้ าชุมชนและประชาชนมี
สานักปลัดเทศบาล
0.00
ความรู้ความสามารถนามาใช้กบ
ั
, สานักงานปลัด
ชีวต
ื ประจาวันและเผยแพร่ได้
อบต.

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน
่

อยรมและศึกษาดูงานให้กบ
ั
ผู้นาชุมชนและประชาชน

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กร
กาลังกายและเชือ
่ มความสามัคคีของ
ปกครองส่วนท้องถิน
่
พนักงาน อปท.

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน
่

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภออุบลรัตน์

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตาบลนาคาต้าน
ยาเสพติด

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
21,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
25.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชือ
้ เอดส์ (ส่วน
ราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อช่วยเหลือให้ผต
ู้ ิดเชือ
้ ผู้ปว่ ย
สานักปลัดเทศบาล
กลุม
่ เป้าหมายได้รบ
ั เบี้ยยังชีพ
30,000.00
เอดส์/ผูด
้ อ
้ ยโอกาสมีความเป็นอยูท
่ ี่ดี
, สานักงานปลัด
ตามเกณฑ์
ขึ้น
อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
26.
คุณภาพคนและสังคม

สานักปลัด อบจ.,
โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
สานักปลัดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือผู้พก
ิ าร/ผูด
้ อ
้ ยโอกาสมี กลุม
่ เป้าหมายได้รบ
ั เบี้ยยังชีพ
1,892,800.00
ชีพผู้พิการ (ส่วนราชการ)
, สานักงานปลัด
ความเป็นอยู่ทด
ี่ ีขน
ึ้
ตามเกณฑ์
อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
27.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ (ส่วน
ราชการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
28.
คุณภาพคนและสังคม

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน
่ หรือเทศบาล
ตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)

24.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

โครงการฝึกอยรมทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปพร.ในเขตพื้นที่
29.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ เทศบาลตาบลนาคา (ส่วน
ราชการ)
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
30.
อปพร.แห่งชาติ (ส่วน
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ราชการ)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา
และออกกาลังกายเพื่อสุขภาพทีด
่ ี

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
8,761,200.00
, สานักงานปลัด
ขวัญกาลังใจทีด
่ ีแก่ผส
ู้ ูงอายุ
อบต.
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของ
สานักปลัดเทศบาล
200,000.00
ประชาชนในการส่งเสริมและฟื้นฟู
, สานักงานปลัด
ด้านสาธารสุขในชุมชน
อบต.
สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อป
0.00
, สานักงานปลัด
พร.ในการปฏิบต
ั ิงาน
อบต.

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เยาวชนตาบลนาคา จานวน 1
ครั้ง

กลุม
่ เป้าหมายได้รบ
ั เบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์

ส่งเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามกฏ
ระเบียบ

จัดกิจกรรมฝึกอยรมจัดตั้งและ
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อราลึกถึงการจัดตั้ง อปพร.และ
สานักปลัดเทศบาล
จัดกิจกรรม อปพร. แห่งชาติ
20,000.00
สร้างขวัญและกาลังใจให้สมาชิก อป
, สานักงานปลัด
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี
พร.
อบต.

โครงการซ้อมแผนป้องกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และบรรเทาสาธารณภัย
31.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หรือซ้อมแผนลดอุบัติเหตุ
ทางถนน (ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม กู้ชีพ
สานักปลัดเทศบาล
4,000.00
กู้ภย
ั ในการปฏิบัติงานแบบบูรณา
, สานักงานปลัด
การ
อบต.

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
32.
เพิ่มเติมเพื่อศักยภาพกู้ชีพ
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
กู้ภัย (ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
0.00
, สานักงานปลัด
เตือนภัยในการปฏิบัติงาน
อบต.

โครงการพัฒนาระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริการแพทย์ฉก
ุ เฉิน
33.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ (ems) เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
150,000.00
, สานักงานปลัด
มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
อบต.

โครงการรณรงค์ลด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
34.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ สงกรานต์ (7วัน อันตราย)
(ส่วนราชการ)

จัดกิจกรรมซ้อมอุบต
ั ิเหตุทาง
ถนนและแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยต่างๆ จานวน
1 ครั้ง
จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน
เพิ่มเติมเพื่อศักยภาพกู้ชีพ กูภ
้ ัย
จานวน 1 ครั้ง
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัตงิ านและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ จัดเจ้าหน้าที่ประจา
หน่วยกู้ชีพ เทศบลตาบลนาคา

สานักปลัด อบจ.,
จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
สานักปลัดเทศบาล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
0.00
ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสือ
่
, สานักงานปลัด
ประชาชนปฏิบัติตามกฏจราจร
ต่างๆ ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
อบต.

โครงการรณรงค์ลด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
35.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ใหม่ (7วัน อันตราย)
(ส่วนราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
จัดกิจกรรมเผยแพร่
สานักปลัดเทศบาล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
50,000.00
ประชาสัมพันธ์ตงั้ จุดให้บริการ
, สานักงานปลัด
ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร
ภายในเขตตาบลนาคา
อบต.

โครงการป้องกันและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แก้ไขปัญหายาเสพติด
36.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อาเภออุบลรัตน์ (ส่วน
ราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
30,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

โครงการป้องกันและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แก้ไขปัญหายาเสพติด
37.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดขอนแก่น (ส่วน
ราชการ)

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
30,000.00
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
, สานักงานปลัด
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
อบต.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
38.
ศาลากลางบ้านไปวัด
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา
คา หมูท
่ ี่ ๑)

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดสามารถควบคุมสถานการณ์ยา
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
เสพติดและลดระดับความรุนแรงของ อาเภออุบลรัตน์
ปัญหาไห้ได้เห็นผลอย่างชัดเจน

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
105,700.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากศาลากลางบ้านไปวัด

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
39.
หน้าวัดโนนราศรี (ชุมชน
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
รับอรุณศรีชมชื่น บ้าน
โนนราศรี หมูท
่ ี่ ๒)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหน้าวัดโนนราศรี

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านกุดกระหนวน แยกไป
40.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ วัดป่าเทพนิมิต (ชุมชนรุง่
อรุณ บ้านกุดกระหนวน
หมู่ที่ ๓)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ
่
การเกษตร จากบ้านกุดกระหน
วน แยกไปวัดป่าเทพนิมิต

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านพ่อพล จันทร์โสม ถึง
41.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ นานางรุง่ รัตน์ แสนบุตร
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ
่
การเกษตร จากบ้านพ่อพล
จันทร์โสม ถึง นานางรุ่งรัตน์
แสนบุตร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
42.
ไปวัดป่าสระแก้ว (ชุมชน
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ภูพานคาบ้านหนองไหล
หมู่ที่ ๔)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไปวัดป่าสระแก้ว
จานวน 1 สาย

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
43.
จากหน้าวัด ถึง โรงเรียน
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
เก่า (ชุมชนสามัคคีร่วมใจ
บ้านสัมพันธ์ หมูท
่ ี่ ๗)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
266,400.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากหน้าวัด ถึง
โรงเรียนเก่า จานวน 1 สาย

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
44.
จากสวนนายเฉลียว
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ชาปํญญา เชือ
่ มถนนไป
บ้านโนนราศรี (ชุมชนวัด

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
โยธา, กองช่าง,
162,800.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
กองช่างสุขาภิบาล
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
, กองประปา,

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากสวนนายเฉลียว
ชาปํญญา เชือ
่ มถนนไปบ้าน
โนนราศรี จานวน 1 สาย

กลางบ้านหนองขาม หมูท
่ ี่
๙)

สานักช่าง, สานัก
การช่าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมูท
่ ี่ 9 บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
45.
หนองขาม ถึง บ้านนาคา
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
(ชุมชนวัดกลางบ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๙)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9
บ้านหนองขาม ถึง บ้านนาคา
จานวน 1 สาย

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมู่ที่ 9 จากป้อมยาม อป
46.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ พร. ไปรอบหนองปิง
(ชุมชนวัดกลางบ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๙)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 9 จากป้อม
ยาม อปพร. ไปรอบหนองปิง
จานวน 1 สาย

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง บ้านหนองขาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
47.
เชื่อมตาบลบ้านดง
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
(ชุมชนวัดกลางบ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๙)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองขามเชือ
่ มตาบลบ้านดง
จานวน 1 สาย

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง บ้านหนองขาม
สายสีแ
่ ยกสวนนายสมจิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดวงตาไท้ เชือ
่ มต่อถนน
48.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ตาบลบ้านดงและเชือ
่ ม
ถนนไปหนองเม็ก (ชุมชน
วัดกลางบ้านหนองขาม
หมู่ที่ ๙)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองขามสายสี่แยกสวนนาย
สมจิต ดวงตาไท้ เชื่อมต่อถนน
ตาบลบ้านดงและเชือ
่ มถนนไป
หนองเม็ก จานวน 1 สาย

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าบ้านนางพนมวัลย์ ถึง
49.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ สามแยกนายอาคม หินคา
(ชุมชนสองบ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๙)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าบ้านนางพนม
วัลย์ ถึง สามแยกนายอาคม หิน
คา จานวน 1 สาย

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากหน้าบ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา นายจรูญ ชัยหัส ถึงทาง
50.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ เชื่อมบ้านโนนราศรี
(ชุมชนหนองพุกศรีวล
ิ ัย
บ้านหนองแวง หมูท
่ ี่ ๑๐)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จาก
หน้าบ้านนายจรูญ ชัยหัส ถึง
ทางเชือ
่ มบ้านโนนราศรี

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากสามแยกพ่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา บุญเลี้ยง แก่นบุดดา ถึง
51.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ บ้านพ่อคาคูณ อรัญมาลา
(ชุมชนรุ่งอรุณบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๐)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จาก
สามแยกพ่อบุญเลี้ยง แก่นบุด
ดา ถึง บ้านพ่อคาคูณ อรัญ
มาลา จานวน 1 สาย

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากนา นายวร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จิตร ศรีคลัง ถึง นานาย
52.
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ บุญมี เสนใส (ชุมชนรุง่
อรุณบ้านหนองแวง หมู่ที่
๑๐)

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากนา
นายวรจิตร ศรีคลัง ถึง นานาย
บุญมี เสนใส จานวน 1 สาย

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แรงต่า รอบหนองขาม
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
บ้านหนองขาม หมูท
่ ี่ 9

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
, กองประปา,
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า รอบ
หนองขาม บ้านหนองขาม หมูท
่ ี่
9 จานวน ๑ ช่วง

53.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
โครงการบริหารจัดการ
54. ทรัพยากรธรรมชาติและ ขยะพื้นที่ตาบลนาคา
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ การ
(ส่วนราชการ)
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

55.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกขยะและ
การจัดการแต่ละประเภท ขยะ
สานักปลัด อบจ.,
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
สานักปลัดเทศบาล
จานวนประชากร 26 ชุมชนใน
50,000.00
ขยะทัว่ ไป เป็นการลดปริมาณขยะ
, สานักงานปลัด
เขตพื้นที่ตาบลนาคา
ในทุกชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา
อบต.
สถานที่ราชการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนภายในใต้แนวคิด
"ประชารัฐ" ของตาบลนาคา
50,000.00

สานักปลัด อบจ., เพื่อสนองพระราชดาริ สมเด็จ
สานักปลัดเทศบาล พระเทพราชสุดาฯ เพื่อเสริมสร้าง

จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ เนื่องมาจากพระราชดาริ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ การ
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(ชุมชนหนองแวงแสง
สว่างบ้านหนองแวงใหม่
หมูท
่ ี่ ๑๓)

, สานักงานปลัด
อบต.

การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
ฟื้นฟูอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
โครงการรักษ์น้า รักษ์ปา่
56. ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักแผ่นดิน (ส่วนราชการ)
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
20,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
57. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ทางกฏหมาย

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
20,000.00
, สานักงานปลัด
เกี่ยวกับกฏหมายเบือ
้ งต้น
อบต.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
58. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับต่างๆ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมให้มก
ี ารเลือกตั้งตาม
สานักปลัดเทศบาล
380,000.00
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
, สานักงานปลัด
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อบต.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
59. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับบุคลากร
เทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
60. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน

ยุทธศาสตร์การบริหาร
61. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล
26,522.00
, กองประปา,
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ 26 ชุมชน

เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการฟื้นฟูอนุรักษ์
1 ครั้ง เป้าหมายประชาชนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขตเทศบาลตาบลนาคา
ตามแนวพระราชดาริ

จัดอบรมให้ความรู้ดา้ น
กฏหมายเบื้องต้น

จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง

เพื่อสร้างจิตสานึกปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัตงิ านราชการ
จัดอบรม 1 รุ่น จานวน 50 คน
และป้องกันการทุจริตคอรัปชัน
่ ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน

สานักปลัด อบจ.,
จัดอบรมศีกษาดูงานให้กับ
สานักปลัดเทศบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
3,300.00
ผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
, สานักงานปลัด
ราชการและการให้บริการประชาชน
จานวน 1 ครั้ง
อบต.
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล เพื่อค่าจ้างการปฏิบต
ั ิราชการของ
320,400.00
, กองประปา,
เทศบาลตาบลนาคา
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

จ้างบุคคลเพือ
่ ดาเนินงาน
ภารกิจของเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
62. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการต่ออายุโดเมน
ชื่อเว็ปไซด์และบริการเว็ป
โฮลดิ้ง เทศบาลตาบลนา
คา ตาบลนาคา อาเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูลข่าวสาร
9,000.00
เทศบาลตาบลนาคา
, สานักงานปลัด
ทางเว็ปไซด์ของเทศบาลตาบลนาคา
อบต.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
63. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลนาคา

จัดการประชุมระดับตาบล
ระดับชุมชน เพื่อจัดทาทบทวน
สานักปลัด อบจ.,
แผนการดาเนินงาน/เพิ่มเติม/
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สานักปลัดเทศบาล
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผน
50,000.00
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ
, สานักงานปลัด
จัดการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน
อบต.
พัฒนาท้องถิน
่ คณะกรรมการ
สนับสนุน และจัดทารูแเล่มแผน
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์การบริหาร
64. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
ดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลนาคา

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
10,000.00
, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
65. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สน
ิ

100,000.00

ส่วนการคลัง, กอง เพิ้อพัฒนาระบบการเก็บรายได้ของ
คลัง, สานักคลัง
เทศบาลตาบลนาคา

ดาเนินการพัฒนาระบบภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
66. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา

320,400.00

ส่วนการคลัง, กอง เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบต
ั ิราชการ
คลัง, สานักคลัง
ของงานคลังเทศบาลตาบลนาคา

จ้างบุคคลเพือ
่ ดาเนินงาน
ภารกิจของงานบริหารงานคลัง
เทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
67. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
การศึกษาระบบ
สารสนเทศ การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวของเทศบาล
ตาบลนาคา

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
106,800.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
และบริการประชาชน (กอง
ปฏิบัตงิ านภารกิจของกอง
การศึกษา)
การศึกษาเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
68. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาดอาคาร

ส่วนการศึกษา,
158,400.00 กองการศึกษา,
กองส่งเสริม

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านกองการศึกษาเทศบาล
ตาบลนาคา

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการติดตาม
และประเมินผลในการพัฒนาท้องถิน
่
และสร้างความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล ปีละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของ
ทุกปี

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของกอง
การศึกษาเทศบาลตาบลนาคา

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลนาคา

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
69. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงานเสริมทักษะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาคา

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
106,800.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
70. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการและ
ทรัพย์สน
ิ อื่นๆ (อาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
นาคา)

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
108,000.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
71. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาดอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
นาคาห้องประชุมพร้อมทั้ง
ห้องน้าทัง้ หมด

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
320,400.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
72. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้ สนามหญ้า
ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าภายใน
บริเวณสานักงานเทศบาล
ตาบลนาคาและบริเวณ
หน้าสานักงานเทศบาล
ตาบลนาคา

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
396,000.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
73. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ขับรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน ขง
6100 ขอนแก่น

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
108,000.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านกองการศึกษาเทศบาล
ตาบลนาคา

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของกอง
การศึกษาเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
74. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ขับรถยนต์สว่ นกลางรถตู้
หมายเลขทะเบียน นข
8284 ขอนแก่น

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
108,000.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
75. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ขับรถบรรทุกน้าเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลนาคา หมายเลข
ทะเบียน ผจ 7489
ขอนแก่น

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
216,000.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
76. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าทีข
่ องพนักงานขับ
รถบรรทุกน้า (พนักงาน
ดับเพลิง) หมายเลข
ทะเบียน ผจ 7489
ขอนแก่น

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สานักปลัดเทศบาล
180,000.00
ปฏิบัตงิ านสานักปลัดเทศบาลตาบล
, สานักงานปลัด
นาคา
อบต.

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
77. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ขับรถกูช
้ ีพ หมายเลข
ทะเบียน ขง 6142
ขอนแก่น

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
สานักปลัดเทศบาล
216,000.00
ปฏิบัตงิ านป้องกันฯเทศบาลตาบลนา ปฏิบัตงิ านภารกิจของสานัก
, สานักงานปลัด
คา
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา
อบต.

ยุทธศาสตร์การบริหาร
78. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
งานบริการขับรถกระเช้า
ไฟฟ้า เพื่อบริการ
ประชาชน หมายเลข
ทะเบียน THAILAND 45
84-9977 ขอนแก่น

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
กองช่างสุขาภิบาล
108,000.00
ปฏิบัตงิ านกองช่างเทศบาลตาบลนา ปฏิบัตงิ านภารกิจของกองช่าง
, กองประปา,
คา
เทศบาลตาบลนาคา
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ยุทธศาสตร์การบริหาร
79. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
สาธารณะและซ่อม
บารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อบริการ

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
กองช่างสุขาภิบาล
158,400.00
ปฏิบัตงิ านกองช่างเทศบาลตาบลนา ปฏิบัตงิ านภารกิจของกองช่าง
, กองประปา,
คา
เทศบาลตาบลนาคา
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์การบริหาร
80. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
งานบริการบันทึกข้อมูล
สถิติ กองช่าง

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
กองช่างสุขาภิบาล
79,200.00
ปฏิบัตงิ านกองช่างเทศบาลตาบลนา ปฏิบัตงิ านภารกิจของกองช่าง
, กองประปา,
คา
เทศบาลตาบลนาคา
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ยุทธศาสตร์การบริหาร
81. จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจ้างเหมาบริการ
งานบริการตกแต่งและตัด
กิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและ
ริมถนนภายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตาบล
นาคา

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ
่
กองช่างสุขาภิบาล
79,200.00
ปฏิบัตงิ านกองช่างเทศบาลตาบลนา ปฏิบัตงิ านภารกิจของกองช่าง
, กองประปา,
คา
เทศบาลตาบลนาคา
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

การใช้จา่ ยงบประมาณ
เทศบาลตาบลนาคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มก
ี ารก่อหนี้ผก
ู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ
จานวนเงิน 18,243,840 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 47 โครงการ จานวนเงิน 17,328,760 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

โครงการ

การก่อหนี้
ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

20

13,456,442.50

20

13,456,442.50

5

730,100.00

5

730,100.00

2

53,695.02

2

53,695.02

20

3,088,522.50

20

3,088,522.50

47

17,328,760.02

47

17,328,760.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ
่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลนาคา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชือ
่ โครงการตามแผน

งบตาม
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

2. โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสาคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์

200,000.00

137,920.00

137,920.00

62,080.00

2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบต
ั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
ระดับอาเภอ

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบลนาคา

310,640.00

310,640.00

310,640.00

0.00

4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

2.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

20,100.00

20,100.00

20,100.00

0.00

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

6.โครงการส่งเสริมเพือ
่
การศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไป

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

3.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาาบล
นาคา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

102,000.00

102,000.00

102,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

4.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
การจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
หนังสือค่าอุปกรณ์การ
เรียนค่าเครือ
่ งแบบค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

45,200.00

45,200.00

45,200.00

0.00

1.

6.

7.

8.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

1.อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน
้ ฐาน (สพฐ.) เขต
4 ขอนแก่น

9.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

10.

11.

1,536,000.00

1,468,700.00

1,468,700.00

67,300.00

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000.00

41,835.00

41,835.00

8,165.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000.00

17,000.00

17,000.00

3,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

1.อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

520,000.00

480,000.00

480,000.00

40,000.00

12.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

1.โครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
หรือผู้ดอ
้ ยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา

240,000.00

154,500.00

154,500.00

85,500.00

13.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืน
้ ทีต
่ าบลนาคา

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
14.
และสังคม

2.โครงการจัดกิจกรรม
กีฬานันทนาการ เพื่อ
สร้างความรู้รก
ั สามัคคี
ของประชาชนในชุมชน

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
15.
และสังคม

1.อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ อาเภออุบลรัตน์

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

1.โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตาบลนาคาต้าน
ยาเสพติด

21,000.00

21,000.00

21,000.00

0.00

16.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

17.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

19.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
20.
และสังคม

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,892,800.00

1,890,400.00

1,890,400.00

2,400.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8,761,200.00

8,356,500.00

8,356,500.00

404,700.00

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน
่ หรือพื้นที่
เทศบาลตาบลนาคา

200,000.00

140,647.50

140,647.50

59,352.50

150,000.00

146,400.00

146,400.00

3,600.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

21.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่

5.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)

22.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่

3.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
23.
ชุมชนให้น่าอยู่

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น บ้านนา
คา หมูท
่ ี่ 1

105,700.00

105,700.00

105,700.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
24.
ชุมชนให้น่าอยู่

3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น บ้าน
สัมพันธ์ หมูท
่ ี่ 7

266,400.00

266,000.00

266,000.00

400.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
25.
ชุมชนให้น่าอยู่

4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 9

162,800.00

162,000.00

162,000.00

800.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
26. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.โครงการบริหาร
จัดการขยะพื้นที่ตาบล
นาคา

50,000.00

33,695.02

33,695.02

16,304.98

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
27. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.โครงการรักษ์น้า รัก
ป่า รักแผ่นดิน

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

6.ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร อาคารสานักงาน
28.
ตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลนาคาห้อง
ประชุมพร้อมทั้งห้องน้า
ทั้งหมด

320,400.00

316,161.00

316,161.00

4,239.00

1.โครงการจัดทา/แก้ไข/
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
29.
ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลนาคา

50,000.00

1,975.00

1,975.00

48,025.00

2.โครงการติดตามและ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ประเมินผลแผนการ
30.
ตามหลักธรรมาภิบาล
ดาเนินงานเทศบาล
ตาบลนาคา

10,000.00

4,611.00

4,611.00

5,389.00

100,000.00

91,085.50

91,085.50

8,914.50

3.จ้างเหมาบริการงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร จัดการด้านการเงินการ
32.
ตามหลักธรรมาภิบาล
คลังของเทศบาลตาบล
นาคา

320,400.00

287,015.00

287,015.00

33,385.00

3.จ้างเหมาบริการงาน
การศึกษาระบบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร สารสนเทศการศึกษา
33.
ตามหลักธรรมาภิบาล
ศาสนา วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว ของ
เทศบาลตาบลนาคา

106,800.00

106,800.00

106,800.00

0.00

1. จ้างเหมาบริการงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร รักษาความสะอาด
34.
ตามหลักธรรมาภิบาล
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลนาคา

158,400.00

158,400.00

158,400.00

0.00

31.

2.โครงการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
ที่ภาษีและทะเบียน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ทรัพย์สน
ิ

2.จ้างเหมาบริการเพือ
่
ปฏิบัตงิ านเสริมทักษะ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
35.
ตามหลักธรรมาภิบาล
สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาคา

106,800.00

106,800.00

106,800.00

0.00

5. ค่าจ้างเหมาบริการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร รักษาความปลอดภัย
36.
ตามหลักธรรมาภิบาล
สถานที่ราชการและ
ทรัพย์สน
ิ อื่นๆ

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0.00

6.ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร อาคารสานักงาน
37.
ตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลนาคาห้อง
ประชุมพร้อมทั้งห้องน้า
ทั้งหมด

320,400.00

316,161.00

316,161.00

4,239.00

7. ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สนาม
หญ้า ตัดกิง่ ไม้ ตัดหญ้า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
38.
ภายในบริเวณสานักงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลนาคาและ
ถนนหน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลนาคา

396,000.00

396,000.00

396,000.00

0.00

8. ค่าจ้างเหมาบริการ
งานบริการขับรถยนต์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
39.
ส่วนกลาง หมายเลข
ตามหลักธรรมาภิบาล
ทะเบียน ขง 6100
ขอนแก่น

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0.00

9. ค่าจ้างเหมาบริการขับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร รถยนต์สว่ นกลาง (รถตู้)
40.
ตามหลักธรรมาภิบาล
หมายเลขทะเบียน นข
8284 ขอนแก่น

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0.00

216,000.00

216,000.00

216,000.00

0.00

41.

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 1. จ้างเหมาบริการขับ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รถบรรทุกน้า เพือ
่

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและบริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา
2.จ้างเหมาบริการเพือ
่
ช่วยเหลือการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
42.
หน้าทีข
่ องพนักงานขับ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รถบรรทุกน้า (พนักงาน
ดับเพลิง)

180,000.00

177,614.00

177,614.00

2,386.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 3. จ้างเหมาบริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
บริการขับรถกู้ชีพ

216,000.00

216,000.00

216,000.00

0.00

1.จ้างเหมาบริการงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร บริการขับรถกระเช้า
44.
ตามหลักธรรมาภิบาล
ไฟฟ้า เพื่อบริการ
ประชาชน

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0.00

2.จ้างเหมาบริการติดตัง้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
45.
ตามหลักธรรมาภิบาล
และซ่อมบารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ

158,400.00

105,600.00

105,600.00

52,800.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 2.จ้างเหมาบริการบันทึก
ตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูล สถิตก
ิ องช่าง

79,200.00

79,200.00

79,200.00

0.00

3.จ้างเหมาบริการงาน
บริการตกแต่งและตัดกิ่ง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
47.
ไม้ ตัดหญ้าริมทางและ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ริมถนนภายในเขต
เทศบาลตาบลนาคา

79,200.00

77,100.00

77,100.00

2,100.00

43.

46.

3.2.3 การประเมินผลการทาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตามที่ เ ทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมื อในการพัฒนา
เทศบาลตาบลนาคาให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ เกิ ดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง สุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดทาแผนการดาเนินงานนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน แผนการดาเนินงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.2559 และฉบับ ที่3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนการดาเนินงานเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมิ นผลแผนการดาเนินงาน ซึ่ง คณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีก ารในการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการดาเนินงาน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ซึ่งแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาสามารถนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้
วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล
มากกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทาให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผา่ นมานั้น อาจจะมาจากเทศบาลสามารถดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาล
ขอร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการ
ให้เทศบาลดาเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่
เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจใน
ที่สุด
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของเทศบำล มีดังนี้
๑) เทศบาลตาบลนาคาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
๓) ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมีจานวนมาก แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจากัด จึงไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างทั่วถึง
๔) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง เกิน

ศักยภาพของเทศบาลตาบลนาคาต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เมื่อใช้งบประมาณ
สูงขึ้น ทาให้ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการ แต่ก็ยังเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการมาก
เพราะเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน
๕) ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช้กฎหมาย
ทาให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการดาเนินการ
๖) การจัดแผนงาน มีจานวนโครงการมากจนเกินไป เนื่องจากมีกระบวนการเพิ่มเติม
แผนบ่อยครั้ง แต่โครงการที่ได้รับการพิจารณาดาเนินการมีเพียงไม่กี่โครงการ ซึ่งทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณใน
การดาเนินการ
๗.) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตงั้ ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
๙) เทศบาลตาบลนาคามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๑๐) เทศบาลตั้ง งบประมาณในการดาเนินการตามภารกิ จ แต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรดำเนินงำน มีดังนี้
๑.ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน บางครั้งประชาชนไม่ให้ข้อมูล
ตามความจริง อาจเนื่องจากเกรงใจเจ้าหน้าที่ ทีอ่ อกสารวจข้อมูล ไม่กล้าตอบแบบสอบถาม หรือให้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกประชำชน
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
กำรดำเนินงำนของเทศบำล
๑) การจัดทาแผนการดาเนินงานควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
๒) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔) การดาเนินงานของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานกับเทศบาลมากขึ้น เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุก
ช่องทาง
๕) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่ น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๖) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่ าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น
๗) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๘) โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
๙) ควรปรับปรุงการจัดทาแผนการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม โดยคานึงถึงศักยภาพ
และรายได้ของท้องถิ่นเอง สภาพพื้นที่และประชาชน โครงการที่จะดาเนินงานในแต่ละปีควรเป็นโครงการทีม่ ี
ความเป็นไปได้และประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการอย่างแท้จริง
๑๐) ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรประมาณการงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มลด งบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ
๑๑) ส่วนราชการ ควรดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนดาเนินงานที่ ส่วนราชการก าหนด เพื่ อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิก จ่าย ลดปัญหาการ
เบิกจ่ายหรือเร่งดาเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป

3.2.4 การประเมินผลการนาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับราษฎรอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร
การดาเนินงานด้านสังคม
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กฬี าให้กับหมู่บา้ น การ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตาบล และกี ฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ราษฎรในตาบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน
การดาเนินการด้านการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลตาบลนาคา เป็นต้น
มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สาคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
กำรดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก
ปลอดภัยสาหรับผู้สญ
ั จรไปมา
มีการดาเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง
ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน
มีการดาเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมูบ่ ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมูบ่ ้าน ที่ขาดแคลน
น้าบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ
กำรดำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ำ
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้า ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ขุดลอกลาห้วยต่าง ๆ ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา เพื่อให้มีน้าเพียงพอสาหรับการเกษตรกรรม
กำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข

มีการดาเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาปลาหลาย และสาธารณสุขอาเภออุบลรั ตน์
มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดาเนินงาน ศูนย์ ศสมช.
ทุกชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล คณะผู้บริหาร
และ สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กบั ผู้นาชุมชนทุกกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน และส่งเสริมให้มบี ทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิง่ ขึ้น
มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับตาบลสัญจรเป็นประจาทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ
การจัดกิจกรรม๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นทีบ่ ริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่
ประชาชนที่รบั บริการ
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กบั เด็กในวัยเรียน
อย่างทั่วถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มีการดาเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิม่ พื้นทีส่ ีเขียวในเขตเทศบาลตาบลนาคา

3.๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลนาคาได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานการพาณิชย์
12. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานการพาณิชย์
12. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานการพาณิชย์
12. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานเคหะและชุมชน
3. แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5. แผนงานสาธารณสุข
6. แผนงานเคหะและชุมชน

3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สัมภำษณ์
เทศบาลตาบลนาคา ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลนาคาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของหมูบ่ ้านตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานของเทศบาลของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปแยกตาม 13 หมู่
ชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านนาคา
หมู่ที่ 2 บ้านโนนราศี
หมู่ที่ 3 บ้านกุดกระหนวน
หมู่ที่ 4บ้านหนองไหล
หมู่ที่ 5บ้านห้วยคาน้อย
หมู่ที่ 6บ้านพระพุทธบาท
หมู่ที่ 7บ้านส้มพันธ์
หมู่ที่ 8บ้านเล้า
หมู่ที่ 9บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 10บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 11บ้านทานตะวัน
หมู่ที่ 12บ้านนาคาน้อย
หมู่ที่ 13บ้านหนองแวงใหม่
รวม

จานวน (คน)
๑๐
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
130

ร้อยละ
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
7.69
100

๒. เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
41
89
130

ร้อยละ
31.54
68.46
100

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑30 คน เป็นเพศชาย จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ31.54
และเป็นหญิง 89 คน คิดเป็นร้อยละ68.46

๓. อายุ
อายุ (ปี)
ต่ากว่า ๒0 ปี
20 – 3๐ ปี
31 – ๔๐ ปี
๔๑ – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
1
15
59
39
16
130

ร้อยละ
0
0.77
11.54
45.38
30
12.31
100

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 130 คน ต่ากว่า ๒0 ปี จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ 0 ช่วงอายุ 20
– 3๐ ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ช่วงอายุ 31 – ๔๐ ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
11.54 ช่วงอายุ ๔๑ – 50 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 45.38 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี จานวน
39 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31
๔. การศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/เทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
54
46
10
19
1
130

ร้อยละ
41.54
35.38
7.69
14.62
0
0.77
100

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 130 คน ระดับประถมศึกษา จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
41.54 มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/เทียบเท่า จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ปริญญาตรี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62
อื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77

๕. อาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ(ระบุ)
รวม

จานวน (คน)
3
1
5
17
102
2
130

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑30 คน
อาชีพรับราชการ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31
อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77
อาชีพรับจ้าง จานวน ๑7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08
เกษตรกร จานวน ๑02 คน คิดเป็นร้อยละ 78.46
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ…0….
อาชีพอื่นๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54
เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทัง้ หมด

ร้อยละ
2.31
0.77
3.85
13.08
78.46
0
1.54
100

130 ชุด

3.3.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 คะแนนความพึงพอในการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ยุทธศาสตร์ละ 5 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน จานวน
แบบสอบถาม130 ชุด รวมคะแนนเต็มยุทธศาสตร์ละ 3,250(130*5*5=3,250คะแนน) แบ่งเกณฑ์
คะแนนดังนี้
0-650 ระดับน้อยที่สุด
651-1,300 ระดับน้อย
1,301-1,950 ระดับปานกลาง
1,951-2,600 ระดับมาก
2,601-3,250 ระดับมากที่สุด

จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคาจานวน 13 หมู่ หมู่ละ 10 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 130 คน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
หัวข้อสาหรับการประเมิน
1.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
ของเทศบาลตาบลนาคาเพียงใด อาทิเช่น
-การส่งเสริมสุขภาพ

คะแนนรวม คิดเป็นร้อย ระดับความ
ทั้ง13 หมู่บ้าน
ละ
พึงพอใจ
494

15.2

536

16.49

418

12.86

457

14.06

476

14.64

2,381

73.25%

-การป้องกันโรคเช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า,โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ,โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ
-การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนใน
เขตเทศบาล
-การให้บริการด้านต่างๆเช่น กู้ชีพ กู้ภัย -การให้บริการด้าน

ต่างๆเช่น กู้ชีพ กู้ภัย
2.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ของเทศบาลตาบลนาคา
เพียงใด อาทิเช่นการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
3.ท่านพึงพอใจด้านการดาเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลนาคา เพียงใด
4.ท่านพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาต่างๆของเทศบาล
ตาบลนาคา อาทิเช่นวันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชาและการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมงานสงกรานต์ฯลฯ เพียงใด
5.ท่านพึงพอใจด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลนาคา
เพียงใดอาทิเช่นบุคลากรด้านการศึกษา(คุณครู) มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและมุ่งมั่นอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน,การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,อุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนเพียงพอหรือไม่ รวมถึงท่านพึงพอใจสาหรับอาหารกลางวัน,อาหาร
เสริมนมเพียงใด

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1คะแนนเต็ม 3,250 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้
0-650 ระดับน้อยที่สุด
651-1,300 ระดับน้อย
1,301-1,950 ระดับปานกลาง
1,951-2,600 ระดับมาก
2,601-3,250 ระดับมากที่สุด

ระดับมาก

สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ที่ 1ของเทศบาลตาบลนาคา ได้ 2,381คะแนน อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 73.25%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
หัวข้อสาหรับการประเมิน
คะแนนรวม
คิดเป็น
ทั้ง 13
ร้อยละ
หมู่บ้าน
๑.ท่านพึงพอใจกับการดาเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลตาบลนาคาเพียงใด (ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ)อาทิเช่น
-การก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตาบลนาคา
-การติดตั้ง การซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่าง
-การก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้า
-การปรับปรุงภูมทิ ัศน์และเพิ่มพื้นที่สเี ขียวในเขตพื้นที่ตาบลนาคา
๒.ท่านพึงพอใจในการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน อาทิเช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, สาย
ด่วน 1669เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงใด
๓.ท่านพึงพอใจคุณภาพ และการบารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลนาคา เพียงใด
อาทิเช่น ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน
ไหล่ทางไม่ชารุด สภาพข้างทางไม่รก
4.ท่านพึงพอใจ ป้ายบังคับบริเวณถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลนาคา (คือ ป้ายจราจรที่ใช้บังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม)
ป้ายเตือน
(คือป้ายจราจรที่แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ คือสภาพหรือข้อมูล เพื่อ
ช่วยป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ) ป้ายแนะนา
5.ท่านพึงพอใจการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
โดยการขุดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้าเพือ่
การเกษตรเพียงใด
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คะแนนเต็ม 3,250 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้
0-650
ระดับน้อยที่สุด
651-1,300 ระดับน้อย
1,301-1,950 ระดับปานกลาง

436

13.42

400

12.31

388

11.94

395

12.15

405

12.46

2,024

62.28%

ระดับความ
พึงพอใจ

ระดับมาก

1,951-2,600 ระดับมาก
2,601-3,250 ระดับมากที่สุด
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ที่ 2ของเทศบาลตาบลนาคา ได้ 2,024 คะแนน อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 62.28%
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
หัวข้อสาหรับการประเมิน
คะแนน
คิดเป็น
ระดับความพึง
รวมทั้ง 13
ร้อยละ
พอใจ
หมู่บ้าน
๑.ท่านพึงพอใจการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรที่ยั่งยืน
338
10.40
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
และครอบครัว ได้มากน้อยเพียงใด
2.ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาคา สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
299
9.20
เพื่อเป็นสินค้า ส่งออกขายในท้องตลาดได้มากน้อยเพียงใด
3.ท่านมีความต้องการให้เทศบาลตาบลนาคา ส่งเสริมและสนับสนุน
434
13.35
ให้มีการจัดตั้งกลุม่ อาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก การทาไร่ ทา
นา มากน้อยเพียงใด
4.ท่านคิดว่าเทศบาลตาบลนาคา มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
316
9.72
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มากน้อยเพียงใด
5.ท่านพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์แนะนาด้านสถานที่ท่องเที่ยว
321
9.88
เชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา เพียงใด
รวม

1,708

52.55% ระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คะแนนเต็ม 3,250 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้
0-650 ระดับน้อยที่สุด
651-1,300 ระดับน้อย
1,301-1,950 ระดับปานกลาง
1,951-2,600 ระดับมาก
2,601-3,250 ระดับมากที่สุด
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของเทศบาลตาบลนาคา ได้ 1,708 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 52.55%

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
หัวข้อสาหรับการประเมิน
1.ท่านพึงพอใจกับการบริหารจัดการด้านการกาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลนาคาเพียงใดอาทิเช่น
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ
- การกาจัดขยะ
-การออกบริการรับซื้อขยะ วัน เวลา เหมาะสมหรือไม่
2.ท่านพึงพอใจในการดาเนินงานในเรื่องการจัดหาแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภคให้เกษตรกรไว้ทาการเกษตร ของเทศบาลตาบลนาคา
เพียงใด
3.ท่านพึงพอใจกับกระบวนการจัดการน้าทิง้ ที่มาจากครัวเรือนของ
เทศบาลมากน้อยเพียงใด
4.ท่านพึงพอใจและมีส่วนร่วม
ในโครงการปลูกชุมชนของเทศบาลตาบลนาคาเพียงใด
5.ท่านพึงพอใจเทศบาลตาบลนาคา ในด้านส่งเสริมการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาสิง่ แวดล้อมในตาบลนาคา มากน้อยเพียงใด

รวม

คะแนนรวม
13 หมู่บ้าน
495

คิดเป็น
ระดับความ
ร้อยละ
พึงพอใจ
15.23

411

12.65

380

11.69

427

13.14

424

13.05

2,137

65.76%

ยุทธศาสตร์ที่ 4คะแนนเต็ม 3,250 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้
0-650 ระดับน้อยที่สุด
651-1,300 ระดับน้อย
1,301-1,950 ระดับปานกลาง
1,951-2,600 ระดับมาก
2,601-3,250 ระดับมากที่สุด
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของเทศบาลตาบลนาคา ได้ 2,137 คะแนน อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 65.76%

ระดับมาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
หัวข้อสาหรับการประเมิน
คะแนนรวม
หมู่บ้าน
494
1.ท่านพึงพอใจในด้านบุคลากรของเทศบาลตาบลนาคา ที่มหี น้าที่
ให้บริการประชาชนมากน้อยเพียงใดเช่น
1.1เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย
1.2เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่า
เชื่อ
1.4เจ้าหน้าทีส่ ามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ท่านพึงพอในด้านสิ่งอานวยความสะดวกของเทศบาลตาบลนาคา
มากน้อยเพียงใด เช่น
2.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้าดื่ม
2.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
2.3มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
2.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
๓.เทศบาลตาบลนาคา เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและ
วางแผนงานการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา มากน้อยเพียงใด เช่น

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

15.20

453

13.94

483

14.86

447

13.75

428

13.17

2,305

70.92%

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมเพื่อจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
4.เทศบาลตาบลนาคา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาคัญ ที่ประชาชนควรรู้ เช่น
ข้อบังคับเทศบาล เทศบัญญัติ งบประมาณ และข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างมากน้อย
เพียงใด
๕.ท่านคิดว่าหน่วยงานของเทศบาลตาบลนาคามีการบริหารงานเป็นไปด้วยความ
ชัดเจนและโปร่งใส โดยยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด เช่น มีประกาศต่างๆผ่านเว๊ปไซต์เทศบาล,แจ้งข่าวสาร
ความรูที่จาเปน เพื่อการพัฒนาตาบลอย่างสม่าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายชุมชน,และประชาชนขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยสะดวก

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 คะแนนเต็ม 3,250 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังนี้
0-650 ระดับน้อยที่สุด
651-1,300 ระดับน้อย

ระดับมาก

1,301-1,950 ระดับปานกลาง
1,951-2,600 ระดับมาก
2,601-3,250 ระดับมากที่สุด
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของเทศบาลตาบลนาคา ได้ 2,305 คะแนน อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70.92%

๓.๓.๓ แผนกำรดำเนินงำน
แบบประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน (พ.ศ. 2561 – 256๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลาดับ
รายการ
โครง
งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้
ที่
การ
(47 โครงการ )
คิดเป็น
คิดเป็นร้อย คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละของ
ละของ
ของ
แผนการ
แผนการ เทศบัญญัติ+
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
เงินสะสม
1 -บรรจุในแผนการดาเนินงาน 5 ปี 814 356,863,400
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
274 122,728,050
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
81
18,986,662
ปีงบ 2563
(เฉพาะโครงการพัฒนา)
3 จ่ายขาดเงินสะสม
32
3,771,500
(แผนดาเนินงานเพิม่ เติมครั้งที่ 1)
4 -จัดทาแผนการดาเนินงาน
144
45,140,950
จานวน 72 โครงการ
(20,976,145 บาท)
-แผนดาเนินงาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
จานวน 32โครงการ

(3,771,500 บาท)
-แผนดาเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
จานวน 2 โครงการ (267,000)
-แผนดาเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
จานวน 4 โครงการ (630,305)
-แผนดาเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
จานวน 1 โครงการ (156,000)
-แผนดาเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 5
จานวน 33 โครงการ
(19,340,000)
สามารถดาเนินการได้
(เบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ
2563)

5

47

17,328,760.02

17.15%

32.64%

41.59%

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
เทศบาลตาบลนาคา อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

อนุมต
ั งิ บประมาณ

ลงนามสัญญา

จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

66

15,087,100.00

28 14,358,940.00

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่

143

80,827,950.00

25

818,900.00

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน

2

120,000.00

-

-

4.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ
่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

10

2,260,000.00

3

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

53

รวม

274

จานวน
โครง
การ

งบประมาณ

20 13,456,442.50

เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

20

13,456,442.50

5

730,100.00

5

730,100.00

120,000.00

2

53,695.02

2

53,695.02

24,433,000.00

25 3,688,822.00

20

3,088,522.50

20

3,088,522.50

122,728,050.00

81 18,986,662.00

47 17,328,760.02

47

17,328,760.02

๓.๔ กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ
เทศบาลตาบลนาคา ได้จัดท าแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาและแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่ บัญ ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป
เทศบาลตาบลนาคา ได้ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน (พ.ศ.2561-256๔) โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน(พ.ศ.2561 -2565) ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้ นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ ด้วยดี ก่ อให้เ กิ ดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

๓.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ E-PLAN)
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจาเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลนาคา
งาน

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ

งบประมา
ณอนุมต
ั ิ
(บาท)

โอนเพิม
่
(บาท)

ผูก
โอนลด พัน
(บาท) (บาท
)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมา
ณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชาระหนี้เงิน
ต้น

766,000.00

0.00

0.00 0.00 765,560.50

439.50

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชาระดอกเบี้ย -

149,000.00

0.00

0.00 0.00 148,995.74

4.26

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม

-

16,000.00

0.00

0.00 0.00

13,160.00

2,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน

-

0.00

580.00

0.00 0.00

580.00

0.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จ
บานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ (กบท.)

408,135.00

7,500.00

0.00 0.00 415,521.40

113.60

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

8,761,200.0
0

0.00

งบกลาง

งบกลาง

1. เงินสมทบ
รายจ่ายตามข้อ
กองทุนส่งเสริม
ผูกพัน
กิจการเทศบาล

550,000.00

0.00

งบกลาง

งบกลาง

สารองจ่าย

500,000.00 300,000.00 43,000.00 0.00 702,100.00 54,900.00

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพคน
พิการ

งบกลาง

2. เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
รายจ่ายตามข้อ สุขภาพใน
ผูกพัน
ระดับท้องถิน
่
หรือพืน
้ ที่
เทศบาลตาบล
นาคา

งบกลาง

-

-

-

รวมหมวดงบกลาง
เงินเดือน
งานบริหาร
(ฝ่าย
ทั่วไป
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

30,000.00

0.00 0.00

8,356,500.0
404,700.00
0

7,500.00 0.00 542,218.56

281.44

0.00

0.00 0.00

30,000.00

0.00

1,852,800.0
40,000.00
0

0.00 0.00

1,890,400.0
0

2,400.00

200,000.00

0.00 0.00 140,647.50 59,352.50

0.00

13,233,135.
13,005,683.
348,080.00 50,500.00 0.00
525,031.30
00
70
1,490,400.0
0

0.00

0.00 0.00

1,490,400.0
0

0.00

เงินเดือน
งานบริหาร
(ฝ่าย
ทั่วไป
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบล

198,720.00

0.00

0.00 0.00 198,720.00

0.00

เงินเดือน
งานบริหาร
(ฝ่าย
ทั่วไป
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง นายก

120,000.00

0.00

0.00 0.00 120,000.00

0.00

เงินเดือน
งานบริหาร
(ฝ่าย
ทั่วไป
การเมือง)

เงินเดือนนายก/
รองนายก

695,520.00

0.00

0.00 0.00 695,520.00

0.00

เงินเดือน
งานบริหาร
(ฝ่าย
ทั่วไป
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่ง นายก/รองนายก

120,000.00

0.00

0.00 0.00 120,000.00

0.00

2,624,640.0
0

0.00

0.00 0.00

2,624,640.0
0

0.00

0.00 0.00 349,320.00

560.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
การรักษา
เงินเดือน
เงินเดือน
ความสงบ
(ฝ่ายประจา) พนักงาน
ภายใน

-

329,880.00 20,000.00

งานบริหาร เงินเดือน
เงินเดือน
ทั่วไป
(ฝ่ายประจา) พนักงาน

-

5,366,220.0
1,823,780.
3,671,940.0
170,100.00
0.00
40,600.00
0
00
0

งานบริหาร เงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ
ทั่วไป
(ฝ่ายประจา) ของพนักงาน

-

138,000.00 30,000.00

0.00 0.00 152,600.00 15,400.00

งานบริหาร เงินเดือน
เงินประจา
ทั่วไป
(ฝ่ายประจา) ตาแหน่ง

-

246,000.00

0.00

0.00 0.00 192,000.00 54,000.00

งาน
เงินเดือน
เงินเดือน
บริหารงาน
(ฝ่ายประจา) พนักงาน
คลัง

-

1,427,640.0
0

0.00 541,905.00 0.00 715,500.00 170,235.00

งาน
เงินเดือน
เงินประจา
บริหารงาน
(ฝ่ายประจา) ตาแหน่ง
คลัง

-

42,000.00

0.00 30,000.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เงินเดือน
เงินประจา
เกี่ยวกับ
(ฝ่ายประจา) ตาแหน่ง
เคหะและ
ชุมชน

-

42,000.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เงินเดือน
เงินเดือน
เกี่ยวกับ
(ฝ่ายประจา) พนักงาน
เคหะและ
ชุมชน

-

795,720.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เงินเพิ่มต่าง ๆ
เงินเดือน
เรียนและ
ของพนักงาน
(ฝ่ายประจา)
ประถมศึก
จ้าง
ษา

-

48,000.00

0.00

0.00 0.00

48,000.00

0.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
เรียนและ
(ฝ่ายประจา) พนักงานจ้าง
ประถมศึก
ษา

-

254,160.00

0.00

0.00 0.00 244,320.00

9,840.00

งานระดับ
ก่อนวัย

-

42,000.00

เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
(ฝ่ายประจา)

0.00 0.00

0.00 12,000.00

42,000.00

0.00

0.00 140,000.00 0.00 598,380.00 57,340.00

0.00 17,000.00 0.00

17,500.00

7,500.00

เรียนและ
ประถมศึก
ษา
งานระดับ
ก่อนวัย
เงินเดือน
เงินเดือน
เรียนและ
(ฝ่ายประจา) พนักงาน
ประถมศึก
ษา

-

827,040.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เงินเดือน
เงินประจา
เกี่ยวกับ
(ฝ่ายประจา) ตาแหน่ง
การศึกษา

-

42,000.00

0.00

0.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เงินเดือน
เงินเดือน
เกี่ยวกับ
(ฝ่ายประจา) พนักงาน
การศึกษา

-

734,040.00

0.00

0.00 0.00 669,780.00 64,260.00

การรักษา
เงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ
ความสงบ
(ฝ่ายประจา) ของพนักงาน
ภายใน

-

10,200.00

0.00

0.00 0.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งานบริการ
สาธารณสุ
ขและงาน ค่าตอบแทน
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัตริ าชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

0.00 38,110.00 0.00 772,560.00 16,370.00

42,000.00

10,200.00

0.00

0.00

10,344,900.
2,590,795.
7,526,100.0
220,100.00
0.00
448,105.00
00
00
0

144,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 144,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 10,000.00

งาน
เงินช่วยเหลือ
บริหารงาน ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร
คลัง

-

10,000.00

งานบริหาร
เงินช่วยเหลือ
ค่าตอบแทน
ทั่วไป
การศึกษาบุตร

-

80,000.00 15,000.00 70,000.00 0.00

งานบริหาร
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน
ทั่วไป

-

25,000.00

0.00

348,000.00 138,400.00 210,800.00 0.00 254,500.00 21,100.00

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัตริ าชการ
งาน
อันเป็น
บริหารงาน ค่าตอบแทน
ประโยชน์แก่
คลัง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

20,000.00

0.00

0.00 0.00

งาน
ค่าตอบแทนการ
บริหารงาน ค่าตอบแทน ปฏิบัตงิ านนอก คลัง
เวลาราชการ

5,000.00

0.00

0.00 0.00

1,200.00

0.00 20,000.00

3,800.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร
เคหะและ
ชุมชน

-

32,000.00

0.00

0.00 0.00

7,370.00 24,630.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เงินช่วยเหลือ
ค่าตอบแทน
เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
การศึกษา

-

34,600.00

0.00 21,000.00 0.00

1,100.00 12,500.00

งานบริหาร
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน
ทั่วไป

-

60,000.00

0.00

6,000.00 0.00

42,000.00 12,000.00

เกี่ยวกับ
การศึกษา
งานบริหาร
ค่าตอบแทนการ
ทั่วไป
ค่าตอบแทน ปฏิบัตงิ านนอก เกี่ยวกับ
เวลาราชการ
การศึกษา
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน
เคหะและ
ชุมชน

-

5,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5,000.00

10,000.00 30,000.00

0.00 0.00

36,000.00

4,000.00

0.00

5,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าตอบแทนการ
เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ปฏิบัตงิ านนอก เคหะและ
เวลาราชการ
ชุมชน

5,000.00

0.00

0.00 0.00

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัตริ าชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

100,000.00

0.00

0.00 0.00

35,700.00 64,300.00

8,800.00 21,200.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าตอบแทน
ระงับ
อัคคีภัย

การรักษา
เงินช่วยเหลือ
ความสงบ ค่าตอบแทน
การศึกษาบุตร
ภายใน

-

30,000.00

0.00

0.00 0.00

การรักษา
ความสงบ ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน
ภายใน

-

48,000.00

0.00

0.00 0.00

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัตริ าชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

150,000.00

0.00

0.00 0.00 135,700.00 14,300.00

0.00 50,000.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน
เคหะและ
ชุมชน

งาน
บริหารงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน
คลัง

-

140,000.00

งานบริหาร
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
ทั่วไป

-

20,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน

0.00

0.00 0.00

41,000.00

82,000.00

7,000.00

8,000.00

6,496.00 13,504.00

1,241,600.0
183,400.00 357,800.00 0.00 676,866.00 390,334.00
0

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

1.ค่าธรรมเนียม
และ
รายจ่ายเพื่อให้
205,000.00
ค่าลงทะเบียน
ได้มาซึง่ บริการ
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ 2. ค่าจ้างจัดทา
ได้มาซึง่ บริการ สื่อโฆษณา

273,439.00

0.00

0.00 0.00

0.00 15,000.00 0.00

5,000.00 20,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

47,100.00 142,900.00

5,958.00 19,042.00

ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

3. ค่าปรับปรุง/
รายจ่ายเพื่อให้
เชื่อมต่อระบบ
ได้มาซึง่ บริการ
Internet

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ 4. ค่าจ้างเหมา
ได้มาซึง่ บริการ บริการอื่น ๆ

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

5. ค่าจ้างเหมา
บริการรักษา
รายจ่ายเพื่อให้ ความปลอดภัย
ได้มาซึง่ บริการ สถานที่
ราชการและ
ทรัพย์สน
ิ อื่นๆ

108,000.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

6.ค่าจ้างเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด
อาคาร
รายจ่ายเพื่อให้ สานักงาน
ได้มาซึง่ บริการ เทศบาลตาบล
นาคาห้อง
ประชุมพร้อม
ทั้งห้องน้า
ทั้งหมด

12,000.00

0.00

0.00 0.00

9,000.00

3,000.00

5,000.00 10,000.00

0.00 0.00

9,554.00

5,446.00

0.00

0.00 0.00 108,000.00

0.00

320,400.00

0.00

0.00 0.00 316,161.00

4,239.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

7. ค่าจ้างเหมา
บริการดูแล
รักษาต้นไม้
สนามหญ้า ตัด
กิ่งไม้ ตัดหญ้า
รายจ่ายเพื่อให้ ภายในบริเวณ
ได้มาซึง่ บริการ สานักงาน
เทศบาลตาบล
นาคาและถนน
หน้าสานักงาน
เทศบาลตาบล
นาคา

396,000.00

0.00

0.00 0.00 396,000.00

0.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

8. ค่าจ้างเหมา
บริการ งาน
บริการขับ
รายจ่ายเพื่อให้ รถยนต์
ได้มาซึง่ บริการ ส่วนกลาง
หมายเลข
ทะเบียน ขง
6100 ขอนแก่น

108,000.00

0.00

0.00 0.00 108,000.00

0.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

9. ค่าจ้างเหมา
บริการขับ
รถยนต์
รายจ่ายเพื่อให้
ส่วนกลาง (รถ
ได้มาซึง่ บริการ
ตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข
8284 ขอนแก่น

108,000.00

0.00

0.00 0.00 108,000.00

0.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ พิธีการ

40,000.00

0.00

0.00 0.00

10,675.00 29,325.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ

1. ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป 120,000.00
ราชการ

0.00

0.00 0.00

52,304.00 67,696.00

ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2. โครงการจัด
กิจกรรมในวัน
สาคัญของ
สถาบันชาติ
พระมหากษัตริ
ย์

200,000.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

3.โครงการจัด
กิจกรรมเนือ
่ ง
ในวันท้องถิ่น
ไทยหรือวัน
เทศบาล

50,000.00

0.00 20,000.00 0.00

0.00 30,000.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
4.โครงการ
การปฏิบต
ั ิ
ศูนย์ช่วยเหลือ
ราชการที่ไม่เข้า
ทางกฎหมาย
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

20,000.00

0.00

0.00 20,000.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

5.โครงการต่อ
อายุโดเมนชือ
่
เว๊ปไซต์และ
บริการพื้นที่เว็บ
โฮสติง้
เทศบาลตาบล
นาคา

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

6.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
นาคา

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

7.โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
สาหรับ
บุคลากรของ
เทศบาลตาบล
นาคา

26,522.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

8.โครงการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบต
ั ิงาน

100,000.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
9.โครงการจิต
การปฏิบต
ั ิ
อาสา ทาดีด้วย
ราชการที่ไม่เข้า
หัวใจ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

10,000.00

0.00

0.00 0.00 137,920.00 62,080.00

0.00 0.00

20,000.00 11,000.00 22,000.00 0.00

500,000.00 320,000.00 440,000.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

9,000.00

0.00 380,000.00

0.00 26,522.00

0.00 96,700.00 0.00

0.00

0.00

0.00 10,000.00

0.00 0.00

3,300.00

งานบริหาร
ค่าใช้สอย
ทั่วไป

ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

-

50,000.00 100,000.00

0.00 0.00 102,113.53 47,886.47

งาน
วางแผน
สถิตแ
ิ ละ
วิชาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการ
จัดทา/แก้ไข/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
แผนการ
ดาเนินงาน
เทศบาลตาบล
นาคา

50,000.00

0.00

0.00 0.00

งาน
วางแผน
สถิตแ
ิ ละ
วิชาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนการ
ดาเนินงาน
เทศบาลตาบล
นาคา

20,000.00

0.00 10,000.00 0.00

งาน
วางแผน
สถิตแ
ิ ละ
วิชาการ

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

-

1,975.00 48,025.00

4,611.00

5,389.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00 0.00

งาน
บริหารงาน ค่าใช้สอย
คลัง

1.
ค่าธรรมเนียม
รายจ่ายเพื่อให้ และ
ได้มาซึง่ บริการ ค่าลงทะเบียน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

50,000.00

0.00

0.00 0.00

19,200.00 30,800.00

งาน
บริหารงาน ค่าใช้สอย
คลัง

2. ค่าจ้างจัดทา
รายจ่ายเพื่อให้ สื่อโฆษณา
ได้มาซึง่ บริการ ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่

20,000.00

0.00

0.00 0.00

18,750.00

งาน
บริหารงาน ค่าใช้สอย
คลัง

3.จ้างเหมา
บริการงาน
จัดการด้าน
รายจ่ายเพื่อให้
การเงินการ
ได้มาซึง่ บริการ
คลังของ
เทศบาลตาบล
นาคา

320,400.00

0.00

0.00 0.00 287,015.00 33,385.00

งาน
บริหารงาน ค่าใช้สอย
คลัง

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
1. ค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบต
ั ิ
การเดินทางไป
ราชการที่ไม่เข้า
ราชการ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

50,000.00

0.00

0.00 0.00

10,640.00 39,360.00

งาน
บริหารงาน ค่าใช้สอย
คลัง

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ

100,000.00

0.00

0.00 0.00

91,085.50

งาน
บริหารงาน ค่าใช้สอย
คลัง

ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

-

30,000.00

0.00

0.00 0.00

8,450.00 21,550.00

การรักษา
ความสงบ ค่าใช้สอย
ภายใน

1.
รายจ่ายเพื่อให้
ค่าธรรมเนียม
ได้มาซึง่ บริการ
และ

25,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 25,000.00

1,250.00

8,914.50

ค่าลงทะเบียน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

การรักษา
ความสงบ ค่าใช้สอย
ภายใน

ค่าจ้างเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด
บริเวณอาคาร
งานป้องกัน/
รายจ่ายเพื่อให้
ศาลาพัก
ได้มาซึง่ บริการ
ประชาชน
ติดต่อราชการ/
อาคารเก็บ
อุปกรณ์งาน
ป้องกันฯ

การรักษา
ความสงบ ค่าใช้สอย
ภายใน

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
1. ค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบต
ั ิ
การเดินทางไป
ราชการที่ไม่เข้า
ราชการ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

20,000.00

การรักษา
ความสงบ ค่าใช้สอย
ภายใน

ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

1. จ้างเหมา
บริการขับ
รถบรรทุกน้า
เพื่อป้องกันและ
รายจ่ายเพื่อให้ บรรเทาสา
ได้มาซึง่ บริการ ธารณภัยและ
บริการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตาบลนาคา

216,000.00

0.00

0.00 0.00 216,000.00

0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

2.จ้างเหมา
บริการเพื่อ
ช่วยเหลือการ
รายจ่ายเพื่อให้ ปฏิบัตห
ิ น้าที่
ได้มาซึง่ บริการ ของพนักงาน
ขับรถบรรทุก
น้า (พนักงาน
ดับเพลิง)

180,000.00

0.00

0.00 0.00 177,614.00

2,386.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

3. จ้างเหมา
รายจ่ายเพื่อให้
บริการบริการ
ได้มาซึง่ บริการ
ขับรถกูช
้ ีพ

216,000.00

0.00

0.00 0.00 216,000.00

0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
1.โครงการจัด
การปฏิบต
ั ิ
กิจกรรมวัน อป
ราชการที่ไม่เข้า
พร.แห่งชาติ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

20,000.00

0.00

0.00 0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล ค่าใช้สอย
เรือนและ

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า

20,000.00

0.00 16,000.00 0.00

-

2. โครงการ
ซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา

0.00 97,900.00

0.00 0.00

73,633.00 24,267.00

0.00

0.00 0.00

0.00 20,000.00

10,000.00 50,000.00

0.00 0.00

42,296.46 17,703.54

0.00 20,000.00

0.00

4,000.00

ระงับ
อัคคีภัย

ลักษณะรายจ่าย ธารณภัย หรือ
หมวดอื่นๆ
ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

3.โครงการ
รณรงค์ลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

50,000.00

0.00

0.00 0.00

50,000.00

0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

4.โครงการ
รณรงค์ลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต์

50,000.00

0.00 50,000.00 0.00

0.00

0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

5.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)

150,000.00

0.00

0.00 0.00 146,400.00

3,600.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

6.โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนอปพร.
ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
นาคา

100,000.00

0.00 100,000.00 0.00

0.00

0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

7.โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพกู้
ชีพกู้ภัย

10,000.00

0.00 10,000.00 0.00

0.00

0.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าใช้สอย
ระงับ
อัคคีภัย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
ฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยพล
เรือน (อปพร.)

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าใช้สอย
เกี่ยวกับ
การศึกษา

1.
ค่าธรรมเนียม
รายจ่ายเพื่อให้ และ
ได้มาซึง่ บริการ ค่าลงทะเบียน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

30,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าใช้สอย
เกี่ยวกับ
การศึกษา

2.ค่าเย็บ
รายจ่ายเพื่อให้ หนังสือหรือ
ได้มาซึง่ บริการ เข้าปก และ
ถ่ายเอกสาร

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าใช้สอย
เกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00 156,000.00

0.00 0.00

0.00 156,000.00

0.00

0.00 0.00

4,500.00 25,500.00

10,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 10,000.00

3.จ้างเหมา
บริการงาน
รายจ่ายเพื่อให้ การศึกษาระบบ
106,800.00
ได้มาซึง่ บริการ สารสนเทศ
การศึกษา
ศาสนา

0.00

0.00 0.00 106,800.00

0.00

วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว
ของเทศบาล
ตาบลนาคา
งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าใช้สอย
เกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
1. ค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบต
ั ิ
การเดินทางไป
ราชการที่ไม่เข้า
ราชการ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

30,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าใช้สอย
เกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

20,000.00 17,000.00 10,000.00 0.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

1. จ้างเหมา
บริการงาน
รักษาความ
รายจ่ายเพื่อให้
สะอาดอาคาร
ได้มาซึง่ บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบลนาคา

158,400.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

2.จ้างเหมา
บริการเพื่อ
ปฏิบัตงิ านเสริม
ทักษะความรู้
ทาง
รายจ่ายเพื่อให้
วิทยาศาสตร์
ได้มาซึง่ บริการ
สาหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
นาคา

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

3.ค่าธรรมเนียม
และ
รายจ่ายเพื่อให้
ค่าลงทะเบียน
ได้มาซึง่ บริการ
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
2.ค่าใช้จา่ ย
การปฏิบต
ั ิ
เดินทางไป
ราชการที่ไม่เข้า
ราชการ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

-

1.โครงการ
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาล
ตาบลนาคา

3.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

0.00

0.00 0.00

13,664.00 16,336.00

26,570.00

430.00

0.00

0.00 0.00 158,400.00

0.00

106,800.00

0.00

0.00 0.00 106,800.00

0.00

50,000.00

0.00

294,000.00 16,640.00

4,100.00 0.00

28,966.00 16,934.00

0.00 0.00 310,640.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00 0.00

10,912.00

9,088.00

102,000.00

0.00

0.00 0.00 102,000.00

0.00

ตาาบลนาคา
(ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

4.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
รายจ่าย
การจัด
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การศึกษา
การปฏิบต
ั ิ
สาหรับศูนย์
ราชการที่ไม่เข้า พัฒนาเด็กเล็ก
ลักษณะรายจ่าย (ค่าหนังสือค่า
หมวดอื่นๆ
อุปกรณ์การ
เรียนค่า
เครื่องแบบค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

5.โครงการ
อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
นาคา

5,000.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

6.โครงการ
ส่งเสริมเพือ
่
การศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น
ไป

23,730.00 21,470.00

0.00 0.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5,000.00

20,000.00

0.00

0.00 0.00

20,000.00

0.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าใช้สอย
ประถมศึก
ษา

7.เงินอุดหนุน
สาหรับพัฒนาผู้
รายจ่าย
ประกอบ
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
วิชาชีพครูที่
การปฏิบต
ั ิ
สังกัดศูนย์
ราชการที่ไม่เข้า
พัฒนาเด็กเล็ก
ลักษณะรายจ่าย
ขององค์กร
หมวดอื่นๆ
ปกครองส่วน
ท้องถิน
่

30,000.00

0.00 10,000.00 0.00

งานบริการ
สาธารณสุ
ขและงาน ค่าใช้สอย
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000.00

0.00

0.00 0.00

41,835.00

8,165.00

งานบริการ
สาธารณสุ
ขและงาน ค่าใช้สอย
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

20,000.00

0.00

0.00 0.00

17,000.00

3,000.00

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ ค่าใช้สอย
สังคม
สงเคราะห์

1.โครงการ
ช่วยเหลือ
รายจ่ายเพื่อให้ สวัสดิการและ
ได้มาซึง่ บริการ สังคม
สงเคราะห์เด็ก
ผู้ยากไร้หรือ

240,000.00

0.00

0.00 0.00 154,500.00 85,500.00

0.00 20,000.00

ผู้ดอ
้ ยโอกาส
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
นาคา
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย
เคหะและ
ชุมชน

1.ค่าธรรมเนียม
และ
รายจ่ายเพื่อให้
ค่าลงทะเบียน
ได้มาซึง่ บริการ
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

20,000.00

0.00

0.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย
เคหะและ
ชุมชน

2.จ้างเหมา
รายจ่ายเพื่อให้ บริการบันทึก
ได้มาซึง่ บริการ ข้อมูล สถิตก
ิ อง
ช่าง

79,200.00

0.00

0.00 0.00

79,200.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย
เคหะและ
ชุมชน

3.จ้างเหมา
บริการงาน
บริการตกแต่ง
และตัดกิ่งไม้
รายจ่ายเพื่อให้
ตัดหญ้าริมทาง
ได้มาซึง่ บริการ
และริมถนน
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
นาคา

79,200.00

0.00

0.00 0.00

77,100.00

2,100.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย
เคหะและ
ชุมชน

เพื่อค่าจ้าง
รายจ่ายเพื่อให้
เหมาบริการ
ได้มาซึง่ บริการ
อื่นๆ

0.00 95,000.00

0.00 0.00

69,085.00 25,915.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย
เคหะและ
ชุมชน

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
1. ค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบต
ั ิ
การเดินทางไป
ราชการที่ไม่เข้า
ราชการ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

20,000.00

0.00

0.00 0.00

4,240.00 15,760.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย
เคหะและ
ชุมชน

ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

40,000.00

0.00

0.00 0.00

27,110.00 12,890.00

งานไฟฟ้า
ค่าใช้สอย
ถนน

1.จ้างเหมา
บริการงาน
รายจ่ายเพื่อให้ บริการขับรถ
ได้มาซึง่ บริการ กระเช้าไฟฟ้า
เพื่อบริการ
ประชาชน

108,000.00

0.00

0.00 0.00 108,000.00

งานไฟฟ้า
ค่าใช้สอย
ถนน

2.จ้างเหมา
บริการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า
รายจ่ายเพื่อให้ สาธารณะและ
ได้มาซึง่ บริการ ซ่อม
บารุงรักษา
ไฟฟ้า
สาธารณะ

158,400.00

0.00

0.00 0.00 105,600.00 52,800.00

งานกาจัด
ค่าใช้สอย
ขยะมูล

รายจ่ายเพื่อให้ 1.ค่าจ้างเหมา
ได้มาซึง่ บริการ บริการอื่นๆ

30,000.00

0.00

0.00 0.00

-

3,800.00 16,200.00

29,800.00

0.00

200.00

ฝอยและ
สิ่งปฎิกล
ู
งานกาจัด
ขยะมูล
ค่าใช้สอย
ฝอยและ
สิ่งปฎิกล
ู

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะพื้นที่ตาบล
นาคา

งาน
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการ
อบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่ม
100,000.00
ประสิทธิภาพ
ให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
2.โครงการวัน
ราชการที่ไม่เข้า เด็กแห่งชาติ
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานกีฬา
และ
ค่าใช้สอย
นันทนากา
ร

50,000.00

0.00

0.00 0.00

33,695.02 16,304.98

0.00 100,000.00 0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00 29,900.00 0.00

20,100.00

0.00

3.โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืน
้ ที่
ตาบลนาคา

20,000.00

0.00

0.00 0.00

20,000.00

0.00

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนตาบล
นาคาต้านยา
เสพติด

10,000.00 11,000.00

0.00 0.00

21,000.00

0.00

งานกีฬา
และ
ค่าใช้สอย
นันทนากา
ร

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ
เพื่อสร้าง
ความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชนใน
ชุมชน

100,000.00 50,000.00

0.00 0.00 150,000.00

0.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม ค่าใช้สอย
ท้องถิน
่

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการจัด
กิจกรรม
ประเพณีวน
ั
สงกรานต์

75,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 75,000.00

งาน
อนุรักษ์
แหล่งน้า
และป่าไม้

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
การปฏิบต
ั ิ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1.โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระ

50,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 50,000.00

งาน
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน
งาน
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย

กนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
มหาวชิราลง
กรณวรราช
ภักดี สิรก
ิ ิจกา
ริณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี
งาน
อนุรักษ์
แหล่งน้า
และป่าไม้

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนือ
่ งกับ
2.โครงการ
การปฏิบต
ั ิ
รักษ์น้า รักป่า
ราชการที่ไม่เข้า
รักแผ่นดิน
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
รวมหมวดค่าใช้สอย

20,000.00

0.00

0.00 0.00

20,000.00

0.00

6,716,291.0
4,690,972.5 1,794,189.
976,010.00 933,700.00 0.00
0
1
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งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
สาธารณสุ
ข

วัสดุงานบ้าน
งานครัว

จัดซือ
้ วัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้
ในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019
(COVID-19)

งานบริหาร
ค่าวัสดุ
ทั่วไป

วัสดุสานักงาน

-

งานบริหาร
ค่าวัสดุ
ทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

-

20,000.00

0.00

0.00 0.00

งานบริหาร
ค่าวัสดุ
ทั่วไป

วัสดุงานบ้าน
งานครัว

-

50,000.00 20,000.00

0.00 0.00

งานบริหาร
ค่าวัสดุ
ทั่วไป

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

30,000.00

0.00

0.00 0.00

งานบริหาร
ค่าวัสดุ
ทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

-

157,800.00

0.00

0.00 0.00 141,454.60 16,345.40

งานบริหาร
ค่าวัสดุ
ทั่วไป

วัสดุ
คอมพิวเตอร์

-

60,000.00 120,000.00

0.00 0.00 169,543.38 10,456.62

งาน
บริหารงาน ค่าวัสดุ
คลัง

วัสดุสานักงาน

-

50,000.00 50,000.00

0.00 0.00

94,522.00

งาน
บริหารงาน ค่าวัสดุ
คลัง

วัสดุงานบ้าน
งานครัว

-

20,000.00 30,000.00

0.00 0.00

38,325.00 11,675.00

งาน
บริหารงาน ค่าวัสดุ
คลัง

วัสดุ
คอมพิวเตอร์

-

30,000.00 30,000.00

0.00 0.00

33,000.00 27,000.00

การรักษา
ความสงบ ค่าวัสดุ
ภายใน

วัสดุสานักงาน

-

5,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5,000.00

การรักษา
ความสงบ ค่าวัสดุ
ภายใน

วัสดุ
คอมพิวเตอร์

-

5,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5,000.00

งานป้องกัน
ค่าวัสดุ
ภัยฝ่ายพล

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

15,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 15,000.00

25,600.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

270,000.00 100,000.00 120,000.00 0.00 202,853.00 47,147.00
1,960.00 18,040.00
64,417.00

5,583.00

6,220.00 23,780.00

5,478.00

เรือนและ
ระงับ
อัคคีภัย
งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าวัสดุ
ระงับ
อัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

-

50,000.00

0.00

0.00 0.00

49,070.00

930.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าวัสดุ
ระงับ
อัคคีภัย

วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

-

5,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5,000.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ ค่าวัสดุ
ระงับ
อัคคีภัย

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง

-

80,000.00

0.00

0.00 0.00

80,000.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าวัสดุ
เกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสานักงาน

-

30,000.00 20,000.00

0.00 0.00

49,444.00

556.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าวัสดุ
เกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุ
คอมพิวเตอร์

-

20,000.00

0.00

0.00 0.00

11,376.00

8,624.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าวัสดุ
ประถมศึก
ษา

วัสดุงานบ้าน
งานครัว

-

30,000.00

0.00

0.00 0.00

23,823.00

6,177.00

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าวัสดุ
ประถมศึก
ษา

ค่าอาหารเสริม
(นม)

-

850,793.00

0.00

0.00 0.00 685,797.12 164,995.88

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ ค่าวัสดุ
ประถมศึก
ษา

วัสดุการศึกษา

-

30,000.00

0.00

0.00 0.00

23,966.00

6,034.00

งานบริการ
สาธารณสุ
ขและงาน ค่าวัสดุ
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

-

5,000.00

0.00

0.00 0.00

5,000.00

0.00

งานบริการ
สาธารณสุ
ขและงาน ค่าวัสดุ
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

-

50,000.00

0.00

0.00 0.00

48,000.00

2,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
เคหะและ
ชุมชน

วัสดุสานักงาน

-

20,000.00

0.00

0.00 0.00

15,951.00

4,049.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
เคหะและ
ชุมชน

วัสดุกอ
่ สร้าง

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
เคหะและ
ชุมชน

15,000.00 210,000.00

0.00 0.00 223,355.60

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

30,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 30,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
เคหะและ
ชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

-

56,900.00

0.00

0.00 0.00

16,700.00 40,200.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
เคหะและ
ชุมชน

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

10,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 10,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ
เคหะและ
ชุมชน

วัสดุ
คอมพิวเตอร์

-

15,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 15,000.00

งานไฟฟ้า
ค่าวัสดุ
ถนน

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

-

50,000.00 110,000.00

0.00 0.00

99,380.90 60,619.10

งานไฟฟ้า
ค่าวัสดุ
ถนน

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

50,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 50,000.00

งานไฟฟ้า
ค่าวัสดุ
ถนน

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

-

50,000.00

0.00

0.00 0.00

10,800.00 39,200.00

งาน
อนุรักษ์
แหล่งน้า
และป่าไม้

วัสดุการเกษตร -

10,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 10,000.00

ค่าวัสดุ

-

รวมหมวดค่าวัสดุ
งาน
ค่า
บริหารงาน สาธารณูปโ ค่าไฟฟ้า
คลัง
ภค

-

งาน
ค่า
ค่าบริการ
บริหารงาน สาธารณูปโ
ไปรษณีย์
คลัง
ภค

-

งาน
ค่า
ค่าบริการสือ
่ สาร
บริหารงาน สาธารณูปโ และ
คลัง
ภค
โทรคมนาคม

1,644.40

2,196,093.0
2,094,958.6
690,000.00 120,000.00 0.00
645,534.40
0
0
240,000.00

0.00

5,000.00 40,000.00

0.00 0.00

34,119.00 10,881.00

0.00

0.00 0.00 123,276.84 20,723.16

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 389,000.00 40,000.00

0.00 0.00 350,996.81 78,003.19

งานบริหาร
ทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ
หรือการแพทย์
ข

จัดซือ
้ ครุภณ
ั ฑ์
ที่ใช้ในการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา2019
(COVID-19)

144,000.00

0.00 0.00 193,600.97 46,399.03

49,500.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
สานักงาน

1.จัดซือ
้ ตู้เหล็ก
แบบ 2 บาน

16,500.00

0.00

0.00 0.00

16,500.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
สานักงาน

2.จัดซือ
้ โต๊ะพับ
อเนกประสงค์

30,000.00

0.00

0.00 0.00

30,000.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
สานักงาน

3.จัดซือ
้
เครื่องโทรสาร
แบบใช้
กระดาษ
ธรรมดา

18,000.00

0.00

0.00 0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
สานักงาน

จัดซือ
้ เก้าอี้
สานักงาน

0.00 25,900.00

0.00 0.00

25,900.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
สานักงาน

จัดซือ
้ เต้นท์
ผ้าใบ ตั้งไว้
120000.-บาท
จานวน 4 หลัง
คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป

0.00 120,000.00

0.00 0.00 120,000.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
สานักงาน

จัดซือ
้ โต๊ะ
ทางานระดับ
ปฏิบัตก
ิ ารชานาญการ

0.00

4,600.00

0.00 0.00

4,600.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
การเกษตร

จัดซือ
้ ปั๊มน้า
บาดาล พร้อม
ติดตัง้ จานวน
๑ ชุด

0.00 12,000.00

0.00 0.00

12,000.00

0.00

0.00

8,600.00

0.00 0.00

8,600.00

0.00

จัดซือ
้ โทรทัศน์
งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา แอล อี ดี (LED
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
และเผยแพร่
TV) แบบ
Smart TV

0.00 18,000.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
คอมพิวเตอร์

1.จัดซือ
้ เครือ
่ ง
สารองไฟฟ้า

34,800.00

0.00

0.00 0.00

34,800.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
คอมพิวเตอร์

2.จัดซือ
้
อุปกรณ์
สแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับ
ศูนย์บริการ

18,000.00

0.00

0.00 0.00

18,000.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
คอมพิวเตอร์

จัดซือ
้
คอมพิวเตอร์
จานวน ๑
เครื่อง เพื่อใช้
ในงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

0.00 30,000.00

0.00 0.00

30,000.00

0.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
คอมพิวเตอร์

จัดซือ
้
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์
จานวน ๑
เครื่อง เพื่อใช้
ในงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

0.00

0.00 0.00

4,300.00

0.00

4,300.00

งานบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทั่วไป
คอมพิวเตอร์

จัดซือ
้ เครือ
่ ง
สารองไฟฟ้า
จานวน ๓
เครื่อง

ค่าบารุงรักษา
งานบริหาร
ค่าครุภณ
ั ฑ์ และปรับปรุง
ทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์
งาน
วางแผน
สถิตแ
ิ ละ
วิชาการ

0.00 17,400.00

0.00 0.00

1.ค่าซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

50,000.00 100,000.00

0.00 0.00

0.00 150,000.00

1.ค่า
บารุงรักษาและ
ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

10,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 10,000.00

งาน
ครุภณ
ั ฑ์
บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
คลัง

1.จัดซือ
้ ตู้เก็บ
เอกสารเหล็ก
บานเปิดกระจก
5 ชั้น

15,800.00

0.00

0.00 0.00

0.00 15,800.00

งาน
ครุภณ
ั ฑ์
บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
คลัง

2.จัดซือ
้
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
เครื่องปรับอาก
าศแบบแยก
ส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

28,000.00

0.00

0.00 0.00

28,000.00

0.00

งาน
ครุภณ
ั ฑ์งาน
บริหารงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์
บ้านงานครัว
คลัง

1.จัดซือ
้
ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 5
คิวปิก

6,500.00

0.00

0.00 0.00

6,000.00

500.00

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
ค่าบารุงรักษา
เรือนและ ค่าครุภณ
ั ฑ์ และปรับปรุง
ระงับ
ครุภณ
ั ฑ์
อัคคีภัย

1.ค่า
บารุงรักษาและ
ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

50,000.00

0.00

0.00 0.00

งานบริการ
สาธารณสุ
ครุภณ
ั ฑ์
ขและงาน ค่าครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

1.จัดซือ
้ เครือ
่ ง
พ่นหมอกควัน

59,000.00

0.00

0.00 0.00

59,000.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
และวิทยุ
เคหะและ
ชุมชน

1.จัดซือ
้
เครื่องรับส่ง
วิทยุ

0.00 36,000.00

0.00 0.00

36,000.00

0.00

ค่าบารุงรักษา
ค่าครุภณ
ั ฑ์ และปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

งานบริหาร
ทั่วไป
1.จัดซือ
้ กล้อง
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
วัดมุม
เคหะและ
ชุมชน
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
เคหะและ
ชุมชน

2.จัดซือ
้
เครื่องวัด
ระยะทางชนิด
เดินตาม

17,400.00

0.00

0.00 50,000.00

97,000.00

0.00

0.00 0.00

95,230.00

1,770.00

5,500.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5,500.00

งานบริหาร
ทั่วไป
3.จัดซือ
้
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจ เครือ
่ งรับส่ง
เคหะและ
วิทยุ
ชุมชน

36,000.00

0.00 36,000.00 0.00

0.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
จัดซือ
้ เป้าวัด
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ระยะแบบ
เคหะและ
ชุมชน

0.00 22,000.00

0.00 0.00

20,000.00

2,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป
จัดซือ
้ รถ
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจ กระแทกเครือ
่ ง
เคหะและ
ตบดิน
ชุมชน

0.00 21,000.00

0.00 0.00

21,000.00

0.00

0.00 0.00

14,410.00 35,590.00

งานบริหาร
ทั่วไป
ค่าบารุงรักษา
เกี่ยวกับ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ และปรับปรุง
เคหะและ
ครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน

ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

50,000.00

0.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 574,600.00 401,800.00 36,000.00 0.00 601,740.00 289,160.00
งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

-

405,800.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านกุดกระหน
วน ม.3 - บ้าน
ห้วยคาน้อย ม.
307,000.00
5 ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 5.00
เมตร ยาว 2900
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านกุดกระหน
วน ม.3 จาก
บ้านพ่อพล
จันทร์โสม ถึง
นานางรุง่ รัตน์
แสนบุตร ต.นา
คา อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 880
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

60,000.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านกุดกระหน
วน ม.3 จาก
หนองโนถึง
119,000.00
ถนนแยกบ้าน
ขุนด่าน ต.นา
คา อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1300
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านทานตะวัน
ม.11 ซอยอุดม
สุข จากบ้าน
นายอุดมสุข
137,000.00
ดอนนางพา ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1500
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านเล้า ม.8
เส้นไปหนอง
พันธ์ปา ถึงบ้าน
ดง ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 700
เมตร

64,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 (บ้านหนอง
ขามเชือ
่ มบ้าน
ดง) ช่วงที่ 1 ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน

83,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 390
เมตร

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 (บ้านหนอง
ขามเชือ
่ มบ้าน
ดง) ช่วงที่ 2 ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 280
เมตร

19,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 (บ้านหนอง
ขามเชือ
่ มบ้าน
ดง) ช่วงที่ 3 ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 160
เมตร

11,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 จากตู้ยาม
อปพร.ถึงรอบ
หนองปลิง ช่วง
ที่ 1 ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 850
เมตร

77,900.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 จากตู้ยาม
อปพร.ถึงรอบ
หนองปลิง ช่วง
ที่ 2 ต.นาคา อ.

93,500.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1020
เมตร

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 จากตู้ยาม
อปพร.ถึงรอบ
หนองปลิง ช่วง
ที่ 3 ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 250
เมตร

17,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 จากบ้าน
แม่ทองอัว้ ถึง
สายแยก
หนองปิง ต.นา
คา อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 330
เมตร

22,600.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 จากหน้า
บ้านนางพวง
เพชร ถึง ป่าช้า
ต.นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 420
เมตร

38,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 ถึงบ้านนา

254,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

คา ม.1 ต.นาคา
อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 5.00
เมตร ยาว 3600
เมตร

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองขาม
ม.9 สายสีแ
่ ยก
สวนนายสมจิต
ดวงตาไท้
เชื่อมต่อถนน
ต.บ้านดง และ
เชื่อมต่อถนน
ไปหนองเม็ก ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 550
เมตร

37,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองแวง
ม.10 จากนา
นายวรจิตร ศรี
คลัง ถึงนาย
137,500.00
บุญมี เสนใส ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 2000
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองแวง
ม.10 จากแยก
ไร่นางคา แสน
แก้ว - หนอง
เม็ก ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1060
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

97,000.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองแวง
ใหม่ ม.13 จาก
ถนนสาย 5033
- สระหนอง
หญ้าปล้อง ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 320
เมตร

22,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองแวง
ใหม่ ม.13 จาก
บ้านพ่อคาพวน
ภูมชูชิต ถึง
270,000.00
หนองแวง ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 5.00
เมตร ยาว 2500
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
บ้านหนองไหล
ม.4 หน้าบ้าน
นายวิชัย แสน
คา ถึงนานาย
บุญหลอง
จันทร์โสม ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 900
เมตร

82,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หนองแวง ม.10
จากสามแยก
พ่อบุญเลี้ยง
แก้วบุญตา ถึง

41,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

นาพ่อคาคูณ
อรัญมาลา ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00
เมตร ยาว 600
เมตร

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้าน
นาคา ม.1 (สาย
จากถนนใหญ่
ไปภูพานคา)
ต.นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1090
เมตร

99,900.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้าน
โนนราศรี ม.2
ถึงนานายนรูญ
ชัยหัส ต.นาคา 229,000.00
อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 2500
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้าน
หนองแวง ม.10
จากบ้านนาย
จรูญ ชัยหัส ถึง
ทางเชือ
่ มบ้าน
โนนราศรี ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น

419,900.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นาคา ม.1 (สาย
126,900.00
หลังโรงเรียน
ตาบลนาคา
อาเภออุบลรัตน์
จังหวัด
ขอนแก่น)

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

ปริมาณงาน
คสล.หน้าเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 50.00
เมตร

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
หนองขาม ม.9
(จากถนน
หมายเลข ขก.
5033-หน้าบ้าน
พ่ออุ่นใจ ช่วงที่
103,800.00
1 ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
คสล.หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 42.00
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
หนองขาม ม.9
(จากถนน
หมายเลข ขก.
5033-หน้าบ้าน
พ่ออุ่นใจ ช่วงที่
2 ต.นาคา อ.
อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
คสล.หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 22.00
เมตร

41,500.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นาคาน้อย ม.
12 (จากสีแ
่ ยก
พ่อสมควร ช่อง
วาริน-แยกบ้าน
หนองไหล ต.
นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น)

160,900.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
โนนราศรี ม.2
(เส้นหน้าวัด
โนนราศรี)

200,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

ตาบลนาคา
อาเภออุบลรัตน์
จังหวัด
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
คสล.หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 54.00
เมตร

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองขาม ม.9
(จากหน้าบ้าน
นางพนมวัลย์สามแยกนาย
อาคม หินคา
213,000.00
ช่วงที่ 1 ต.นา
คา อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น)
ปริมาณงาน
คสล.หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 89.00
เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองขาม ม.9
(จากหน้าบ้าน
พนมวัลย์-สาม
แยกนายอาคม
หินคา ช่วงที่ 2
ต.นาคา อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น)
ปริมาณงาน
คสล.หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 20.00
เมตร

47,500.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองไหล ม.4
(สายไปวัดป่า
สระแก้ว) ตาบล
136,600.00
นาคา อาเภอ
อุบลรัตน์
จังหวัด
ขอนแก่น
ปริมาณงาน
คสล.หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 54.00
เมตร
งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

1.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
นาคา หมู่ที่ 1

105,700.00

0.00

0.00 0.00 105,700.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

2.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
นาคาน้อย หมู่
ที1่ 2

143,000.00

0.00

0.00 0.00 143,000.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

3.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์ หมูท
่ ี่ 7

266,400.00

0.00

0.00 0.00 266,000.00

400.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

4.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองขาม หมู่
ที่ 9

162,800.00

0.00

0.00 0.00 162,000.00

800.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

5.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองแวง หมูท
่ ี่
10

116,200.00

0.00

0.00 0.00 116,000.00

200.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

6.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองแวงใหม่
หมู่ที่ 13

82,900.00

0.00

0.00 0.00

82,900.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

7.โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
พื้นที่เกษตรถึง
บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 10

192,500.00

0.00

0.00 0.00 192,500.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองขามหมูท
่ ี่

0.00 123,000.00

0.00 0.00 123,000.00

0.00

9 สายจากสวน
นายเฉลียว ชา
ปัญญา ถึง
แยกถนนไป
บ้านโนนราศรี
หมู่ที่ 2

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ารอบหนอง
ขาม บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 9
ตาบลนาคา
อาเภออุบลรัตน์
จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 124,200.00 124,200.00 0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการขยาย
ไหล่ทางผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองขาม หมู่
ที่ 9 สายจาก
สวน นาย
เฉลียว ชา
ปัญญา ถึงแยก
ถนนไปบ้าน
โนนราศรี หมูท
่ ี่
2

0.00

0.00

0.00 155,000.00

0.00 0.00 155,000.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล้กชารุด
ภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 9 สาย
จากสวนนาย
เฉลียว ชา
ปัญญา ถึงแยก
ถนนไปบ้าน
โนนราศรี หมูท
่ ี่
2

0.00 53,000.00

0.00 0.00

53,000.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
จากบ้านกุด
กระหนวนแยก
ไป วัดป่าเทพ
นิมิต

0.00 84,905.00

0.00 0.00

84,900.00

5.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่
ที่ 1 จากถนน
ใหญ่ถึงไร่

0.00 213,000.00

0.00 0.00 213,000.00

0.00

นางนวล ไชย
หานาม
งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่
ที่ 1 จากสาย
ถนนใหญ่ไปภู
พาน

0.00 54,000.00

0.00 0.00

54,000.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
บ้านห้วยคา
น้อย หมู่ที่ 5 ถึง
ตาบลบ้านดง

0.00 127,000.00

0.00 0.00 127,000.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้าน
พระพุทธบาท
หมู่ที่ 6 ถึง บ้าน
ทานตะวัน หมู่
ที่ 11

0.00 148,000.00

0.00 0.00 148,000.00

0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าห้อง
ประชุมเทศบาล
ตาบลนาคา
อาเภออุบลรัตน์
จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 147,300.00 147,300.00 0.00

งาน
ก่อสร้าง
ค่าทีด
่ ินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง
โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

เงินชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับราคาได้
(ค่าk)

รวมหมวดค่าทีด
่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1.อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัตก
ิ ารร่วม
งานป้องกัน
ในการ
ภัยฝ่ายพล
เงินอุดหนุนส่วน ช่วยเหลือ
เรือนและ เงินอุดหนุน
ราชการ
ประชาชนของ
ระงับ
องค์กรปกครอง
อัคคีภัย
ส่วนท้องถิน
่
ระดับอาเภอ

42,780.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 42,780.00

5,286,580.0 1,229,405.
2,026,000.0
271,500.00 0.00
44,185.00
0
00
0

30,000.00

0.00

0.00 0.00

1.อุดหนุน
โรงเรียนใน
งานระดับ
สังกัด
ก่อนวัย
สานักงาน
เงินอุดหนุนส่วน
1,536,000.0
เรียนและ เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
0
ราชการ
ประถมศึก
การศึกษาขัน
้
ษา
พื้นฐาน (สพฐ.)
เขต 4
ขอนแก่น

0.00

0.00 0.00

30,000.00

0.00

1,468,700.0
67,300.00
0

งานบริการ
สาธารณสุ
เงินอุดหนุน
ขและงาน เงินอุดหนุน
เอกชน
สาธารณสุ
ขอืน
่ ๆ

1.อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดาริ
ด้าน
สาธารณสุข

520,000.00

0.00

0.00 0.00 480,000.00 40,000.00

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ เงินอุดหนุน
สังคม
สงเคราะห์

1.อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
ภารกิจเหล่า
กาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

50,000.00

0.00

0.00 0.00

เงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโย
ชน์

0.00 50,000.00

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมภ
ิ าคอาเภอ
น้าพอง เพื่อ
ขยายเขตระบบ
งานไฟฟ้า
เงินอุดหนุนส่วน
เงินอุดหนุน
จาหน่ายไฟฟ้า
ถนน
ราชการ
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ารอบหนอง
ขาม บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 9

0.00 124,200.00

0.00 0.00 124,119.40

80.60

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมภ
ิ าคอาเภอ
น้าพอง เพื่อ
งานไฟฟ้า
เงินอุดหนุนส่วน ขยายเขตระบบ
เงินอุดหนุน
ถนน
ราชการ
จาหน่ายไฟฟ้า
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าห้อง
ประชุม

0.00 147,300.00

0.00 0.00 147,261.05

38.95

งาน
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน

1.อุดหนุน
โครงการ
เงินอุดหนุนส่วน ป้องกันและ
เงินอุดหนุน
ราชการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัด
ขอนแก่น

30,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 30,000.00

งาน
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน

2.อุดหนุน
โครงการ
เงินอุดหนุนส่วน ป้องกันและ
เงินอุดหนุน
ราชการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืน
้ ที่
อาเภออุบลรัตน์

30,000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 30,000.00

1.อุดหนุน
โครงการ
งานศาสนา
สนับสนุนการ
เงินอุดหนุนส่วน
วัฒนธรรม เงินอุดหนุน
จัดงาน
ราชการ
ท้องถิน
่
ประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่
อาเภออุบลรัตน์

20,000.00

0.00

0.00 0.00

2,216,000.0
271,500.00
0

0.00 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

ข้อมูล ณ 14/12/2563

20,000.00

0.00

2,270,080.4
217,419.55
5

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
......................................................
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาทีล่ ่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่ หน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรือ่ งอาจทาไม่ได้
4. ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณที่น้อย จึงทาให้
แก้ปัญหาได้ล่าช้า จะเห็นได้จากโครงการทีบ่ รรจุในแผนการดาเนินงาน มากเกินงบประมาณทีจ่ ะอนุมัติได้

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๑) การจัดทาแผนการดาเนินงานควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนการดาเนินงานและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนการดาเนินงานควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานถิ่น
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
ผลกระทบนาไปสู่อนาคต

เทศบาลตาบลนาคา ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการ
แปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3
ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสาเร็จได้ทันทีเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว
ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและดาเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลตาบลนาคา ได้วางแผนดาเนินการพั ฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ด้าน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
- ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศาสนสถาน อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชนและสถาบั น
ครอบครัว
- ส่ ง เสริม สนับ สนุน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- ส่ง เสริมสนับสนุนการควบคุม โรคติดต่อ การป้องกั น และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชน
ทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- ส่ง เสริม สนับ สนุนการก่ อสร้างและปรับ ปรุง สนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือ งและ - ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน
ชุมชนให้น่าอยู่
ระบบระบายน้า
- จั ด ให้ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - ส่ง เสริม สนับ สนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กั บ ประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ

- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้ า
OTOP
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิง่ แวดล้อม
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้าน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
5. ยุ ท ธศาตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การ -บุคลากรของเทศบาลตาบลนาคา มีความเป็นเลิศในการให้บริการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ประชาชน
-เทศบาลตาบลนาคามีการบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและ
โปร่งใส โดยยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้
- ปรั บ ปรุง จัด หาปั จ จัยเครื่ องมื อ เครื่องใช้ แ ละการพัฒ นาอาคาร
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผน
งานการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาคา


