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คำนำ 
 
  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) (2) (4)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเปนเปนตัว
บงชี้วาผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว
หรือไม อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนำไปใชในการปรบัปรุงและการตัดสินใจตอไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของที่ไดใหความ
รวมมือในการดำเนินการครั้งนี้ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จนทำใหรายงานเลมนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค 
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สวนท่ี  ๑ 
 

บทนำ 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราช
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อำนาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงาน
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 
ประการคือ 
  (๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซบัซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (๒) ทำใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร 
  (๓) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 
  (๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน และ 
  (๕) ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไหรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ี
เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ
สำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา 
ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุตกิารดำเนนิงาน 
  การติดตามและประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดำเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคณุภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 
(cost-effective) ดำเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบ 
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ติดตามโครงการ เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูงจึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ 
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทำรายงานการ
ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนผลการตรวจสอบดูวามี
ความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมลูที่เก็บรวบรวม 
  ดังนั้น แลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะ
ดำเนินการตอหรือยุติโครงการตาง ๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน 
เพราะวาการดำเนินการใด ๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น 
ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จากเหตุผล
ดังกลาว เทศบาลตำบลนาใน จึงตองดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ขอ 29 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดำเนินการ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลนาในเปนไป
ดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจึงได
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสู
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม การใชจายเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบ 
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ผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุก
หนวยงานเพ่ือใชประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนภายใต
หลกัเกณฑ ดังนี ้
  (1) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 
  (๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก
โครงการที่จะใหเงินอุดหนุน 
  (๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินที่จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
  (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหนำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรอง
เงินสะสม หรือเงินกู 
  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือใหมกีารปฏบิัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
   กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาทองถิ่น โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของ
เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือ
พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตำบล 
นาใน ใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ 
สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผล
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล 
  2.2 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไป 
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  2.3 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่วางไว  
  2.4 เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  
  2.5 เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาความไมโปรงใสในสำนักงาน 
  2.6 เพ่ือพิจารณาความคุมคาของโครงการ 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนท่ี 1 
  แต งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท อง ถ่ิน  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ขอ 11 ดังนี้ 
  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย  
  (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลอืกจำนวนสามคน  
  (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน   
  (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสองคน  
  (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  (๕) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคดัเลือกอีกก็ได 
  ขั้นตอนท่ี 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) 
  ขั้นตอนท่ี 3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 29 (๒) 
  ขั้นตอนท่ี 4 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ขอ 12 (๓) 
  ขั้นตอนท่ี 5 
  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย 
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เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 
12 (๓) 
 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี ้
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.0/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2558 เรื่อง แนวทางและหลกัเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบยีบ 
 
 
 

นายกเทศมนตรี

ตำบลนาใน 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ  

ทต.นาใน 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี

ตำบลนาใน 

สภาเทศบาล

ตำบลนาใน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี

ตำบลนาใน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในตำบลนาใน

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแต

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม

นอยกวาสามสิบวนั 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ 
   คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏบิัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
  สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใช
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี ้
  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
   (๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวนัที ่29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒) แบบอื่น ๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี ้
      แบบท่ี 1  แบบการกำกับการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
   (๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้
      แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 
      แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 
นาใน  ในแตละยทุธศาสตร 
      แบบที่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลนาใน  
  การติดตามและประเมินผลรายโครงการ 
  กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินผลไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลใหดียิ่งข้ึน 
  2) เปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไปใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งข้ึน 
  ๓) ทำใหทราบผลการปฏิบัติงานวาการปฏิบัติงานแตละโครงการนั้นเปนไปตามแผนหรือไมมาก
นอยเพียงใด 
  ๔) ทำใหทราบวาโครงการที่ดำเนินการไปตอบสนองความตองการของประชาชนมากนอย
เพียงใด 
  5) เปนแนวทางในการแกปญหาความไมโปรงใสในสำนักงานเนื่องจากการทำงานของเทศบาล
เนนความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
  6) การประเมินจะทำใหเกิดความชัดเจนวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีมีความคุมคา
มากนอยเพียงใด สมควรจะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและ
ไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุตโิครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง สวนโครงการท่ีไม
ประสบความสำเร็จหรือไมคุมคา ก็ควรยกเลิกเสีย 
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สวนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน เปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนดระยะเวลา  5 

ป พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลนาใน ที่กำหนดยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาในซึ่งแสดงถึงวสิัยทศัน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดสกลนคร และแผนชุมชนตำบล 

 

  วิสัยทัศน 
 

“เมืองเกษตรกรรม  นำดานอาชีพเสรมิ  สงเสริมชุมชนใหนาอยู  ประชาชนเชิดชูคณุธรรม” 
          

            ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทางการศกึษา  ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม  

ทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสิง่แวดลอมและการทองเที่ยว 
 

                  เปาประสงค 
1. เกษตรกรลดการใชสารเคมีและเพ่ิมผลผลิตดานการเกษตร 
2. เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
3. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภค  บรโิภค 
4. พัฒนาถนนและไฟฟาเพื่อการเกษตร 
5.  พัฒนาถนนและระบบระบายน้ำ ขยายไฟฟา  ใหคลอบคลุมทุกหมูบาน 
6.  สงเสริมกลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. อนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ 
9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานคณุธรรม จริยธรรม  
10. ตำบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 

ตัวชี้วัด                                                                                                                      
1. มีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานแหลงน้ำ เชน ขุดลอก ฝายเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำ                   
2. มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานถนนเพ่ือการเกษตร และถนน คสล. ปลอดฝุนในชุมชน              
3. เปนการสรางรายได ลดรายจาย โดยการสงเสริมการตั้งกลุมอาชีพและสรางความเขมแข็ง 

ใหกลุมอาชีพภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว   

5. หมูบานชุมชนมีความสงบเรียบรอย ปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ประชาชนอยูดีกินดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
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                     7.  มีการอนุรักษปาตนน้ำ  ปาชุมชน  และอนุรักษพันธุปลาน้ำจืด (บานปลา)                                    
                     8. อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โสภูไทย  ภูมิปญญาชาวบาน                                             
                     9.  สงเสริมผลติสินคา  OTOP  ในชุมชน 
                     10.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรบัการศึกษา อยางท่ัวถึงทั้งในระบบและนอกระบบ 
และปลูกฝงจิตสำนึกสาธารณะและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

  คาเปาหมาย 
  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพ 
  2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานชุมชนหมูบานใหนาอยู การรักษาความสงบเรยีบรอย การ
สาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ินประเพณีทองถ่ิน 
  4. พัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
 

 1.2  โครงการพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตำบลนาใน ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการท่ี 

บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคมระดับหมูบาน ระดับตำบล เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตอไป 
  เทศบาลตำบลนาใน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มถิุนายน 2562 โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสรมิ 

15 3,014,000 20 4,215,300 89 34,760,900 

 
78 

 
33,215,800 

 
76 

 
30,892,400 

2. การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

76 89,445,050 101 124,195,750 175 139,494,750 
 

179 
 

164,401,950 
 

174 
 

150,647,250 

3. การพัฒนาทาง
การศกึษา ศาสนา 
กีฬา  และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

23 13,040,000 32 13,172,300 56 18,272,700 

 
 

57 

 
 

18,922,700 

 
 

56 

 
 

18,722,700 

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

12 360,000 12 390,000 25 871,400 

 
26 

 
10,846,600 

 
25 

 
10,696,600 

รวม 126 105,859,050 165 141,973,350 345 193,399,750 340 227,407,050 331 210,958,950 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบกิจายงบประมาณ 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ

ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได  

(95 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ

ของ

แผนพฒันา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอย

ละของ

แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของ

ขอบัญญัต+ิ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน   340 227,407,050 
 

 

 

 

 

 

27.94 

 

 

 

 

 

 

44.71 44.71 

๒ ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 128 43,419,800 

๓ -เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

-โอนตั้งจายรายการใหม 

4 

 

20 

13,876,400 

 

2,309,500 

๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = 128 +  
- เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  = 4  + 

-โอนตั้งจายรายการใหม = 20  

152 59,605,700 

๕ สามารถดำเนินการได 

- ขอบัญญัติ =  70 + 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 4 + 
-โอนตั้งจายเปนรายการใหม = 20  

95 42,062,300 

 

 
1.4 ปญหาอุปสรรคการดำเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางแกไข 
 

1. การดำเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานจะตองมีคณุภาพมากกวาเดิม เชน ไหลทางของถนนจะตอง
ไดมาตรฐาน 

2. ดานการเกษตรและดานอาชพีเสริมอยากใหมีการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อใชน้ำในการทำการเกษตร
โดยการใชไฟฟาโซลาเซล 

3. การดำเนินงานของโครงการแตละครัง้อยากใหแจงคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

4. การแกไขปญหายาเสพติดอยากใหมีการแกไขอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากทุกวันนี้ยาเสพติดไดมี
ผลกระทบตอสถานศึกษามากขึ้น   

5. ปญหาเรื่องของเอกสารสิทธิ์ ทำใหมีอุปสรรคในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เชน 
ขุดเจาะบอบาดาล กอสรางถนนในเขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 
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2)  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน มี
ความสัมพันธกับแผนยทุธศาสตรชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุม 
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการเกษตรและดานอาชีพเสริม   ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย  สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานชุมชนหมูบานใหนาอยู  ความสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ 20 
ป ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  สอดคลองกันกบัยุทธศาสตรจังหวัด
สกลนคร  ตามยุทธศาสตรที่  2 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ 
2 การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาลและความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น  ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย  สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว   ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
   2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน (พ.ศ.2561-2565) 
            1 วิสัยทัศน (Vision) 
  “เมืองเกษตรกรรม  นำดานอาชีพเสริม  สงเสรมิชุมชนใหนาอยู  ประชาชนเชิดชูคณุธรรม” 

 2 ยุทธศาสตร 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทางการศกึษา  ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม  

ทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
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 เปาประสงค 
  1. เกษตรกรลดการใชสารเคมีและเพ่ิมผลผลิตดานการเกษตร 
  2. เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
  3. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภค  บริโภค 
  4. พัฒนาถนนและไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
  5.  พัฒนาถนนและระบบระบายนำ้ ขยายไฟฟา  ใหคลอบคลุมทุกหมูบาน 
  6.  สงเสริมกลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
  7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. อนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ 
  9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการศึกษา ดานสขุภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  10. ตำบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 

 ตัวชี้วัด                                                                                                                        
  1. มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานแหลงน้ำ เชน ขุดลอก ฝายเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำ                    
  2. มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานถนนเพ่ือการเกษตร และถนน คสล. ปลอดฝุนในชุมชน               
  3. เปนการสรางรายได ลดรายจาย โดยการสงเสริมการตั้งกลุมอาชีพและสรางความเขมแข็ง
ใหกลุมอาชีพภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว   
  5. หมูบานชุมชนมีความสงบเรียบรอย ปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด 
  6. ประชาชนอยูดีกินดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ            
                     7.  มีการอนุรักษปาตนน้ำ  ปาชุมชน  และอนุรักษพันธุปลาน้ำจืด (บานปลา)                                    
                     8. อนุรักษวัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน โสภูไทย  ภูมิปญญาชาวบาน                                             
                     9.  สงเสริมผลิตสินคา  OTOP  ในชุมชน 
                     10.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการศึกษา อยางท่ัวถึงทั้งในระบบและนอกระบบ 
และปลูกฝงจิตสำนึกสาธารณะและยึดม่ันในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

  คาเปาหมาย 
  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดารเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพ 
  2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานชุมชนหมูบานใหนาอยู การรักษาความสงบเรียบรอย การ
สาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนและการบริหารจัดการบานเมืองตามหลักธรรมาภบิาล 
  3. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ินประเพณีทองถิ่น 
  4. พัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยนืทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาใน  การกำหนดจุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาใน  กำหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ  ของ
เทศบาลตำบลนาในที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร และ 12  กลยุทธ ดังนี้ 
         1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
             1. กลยุทธการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
              2.  กลยุทธการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
              3.  กลยทุธการพัฒนาดานสงเสริมกลุมอาชีพ 
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        2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
              1.  กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชน       
ใหนาอยู 
              2.  กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
              3.  กลยุทธการพัฒนาดานการเมือง  การปกครองและการบรหิาร 
              4.  กลยุทธการพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
              5.  กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 
         3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
              1.  กลยุทธการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับ
ในตำบล 
              2.  กลยุทธการพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา  การกีฬา  และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
         4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
              1.  กลยุทธการพัฒนาดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
               2.  กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมแหลงทองเที่ยว 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
        ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  มุงพัฒนา 4 ดาน ไดมีการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยทุธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรของทองถิ่นในจังหวัดสกลนคร โดยมุงเนนคุณภาพชีวิต ใหราษฎรไดรับการพฒันาเทาเทียม
กัน พัฒนามนุษยภายในกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุนดานโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  พัฒนาทุนดานเศรษฐกิจ เพื่อเพ่ิม
โอกาสในการแขงขัน  หารายไดเขาสูชุมชนในรูปแบบการทองเที่ยววิถีชุมชน และสงเสริมกลุมอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนใหแปรรูปผลผลิตตางๆ 
 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำป  2565 
  

2.2.1  รายงานบัญชโีครงการพัฒนา 
                     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ปงบประมาณ 

2564 รวมทั้งแกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสรมิ 

15 3,014,000 20 4,215,300 89 34,760,900 

 
78 

 
33,215,800 

 
76 

 
30,891,600 

2. การพัฒนาชมุชน
หมูบานใหนาอยู 

76 89,445,050 101 124,195,750 175 139,494,750 
 

179 
 

164,401,950 
 

180 
 

155,934,450 

3. การพัฒนาทาง
การศกึษา ศาสนา 
กีฬา  และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

23 13,040,000 32 13,172,300 56 18,272,700 

 
 

57 

 
 

18,922,700 

 
 

56 

 
 

18,722,700 

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

12 360,000 12 390,000 25 871,400 

 
26 

 
10,846,600 

 
25 

 
10,696,600 

รวม 126 105,859,050 165 141,973,350 345 193,399,750 340 227,407,050 337 216,245,350 
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2.2.2  รายงานโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2565 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 11 1,597,110 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 39 25,947,736 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 18 7,493,500 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 4 90,000 

รวม 72 35,128,346 
 
 

2.2.3  รายงานโครงการท่ีไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2565 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 65 29,294,490.00 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 141 129,986,714.00 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวฒันธรรมทองถ่ิน 38 11,229,200 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 21 10,606,600 

รวม 265 181,117,004 
 
 

 
2.2.4 รายงานโครงการที่ กันเงิน/กอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2565 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 11 1,597,110 
2. การพัฒนาชมุชนหมูบานใหนาอยู 39 22,371,546.09 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวฒันธรรมทองถ่ิน 18 6,018,862.80 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 4 78,620 

รวม 72 30,066,138.89 
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2.2.5 รายงานโครงการที่เบกิจายงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2565 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 7 451,008.15 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 37 21,035,646.09 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 18 6,018,862.80 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 4 78,620.00 

รวม 66 27,584,137.04 
 

รายละเอียดโครงการทีไ่ดดำเนินการ  ในปงบประมาณ 2565  (เฉพาะโครงการในแผนพัฒนาฯ) 
แยกไดดังนี้ 
 

1. โครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะ ป พ.ศ. 2565) จำนวน 337  
โครงการ  งบประมาณ  216,245,350 บาท 

2. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน 72 โครงการ  งบประมาณ 35,128,346 บาท 
3. โครงการทีข่อกันเงิน/ลงนามในสัญญา/กอหนี้ผูกพัน  จำนวน  72  โครงการ  งบประมาณ 

30,066,138.89 บาท 
4. โครงการทีเ่บิกจายงบประมาณ  จำนวน  66  โครงการ  งบประมาณ  27,584,137.04 บาท 
  

หมายเหตุ :  โครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  7,003,000  บาท 
                โครงการโอนตั้งจายรายการใหม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 495,500  บาท 
 

รายละเอียดรายการครุภัณฑตามเทศบัญญตัแิละโอนตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  แยกไดดังนี ้

1. รายการครุภัณฑท่ีไดรับการอนุมัติตามเทศบัญญัติและโอนงบประมาณเพ่ิม ประจำป 
2565  จำนวน  9 รายการ  งบประมาณ 247,500 บาท 

2. รายการครุภัณฑท่ีโอนตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน 16 รายการ 1,256,500 บาท 
 

รวมรายการครุภัณฑ ท่ีอนุ มัติงบประมาณ  จำนวน 25 รายการ งบประมาณ 
1,504,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ  ที่มีการกอหนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/การเบิกจาย มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญตัิ/
เทศบญัญตัิ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชพีเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขา
สูพื้นที่แปลงเกษตร สายหวยสวน
ปาน บานผักคำภ ูหมูที ่11 

119,751.00 119,750.12 119,750.12 0.38 

2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขา
สูพื้นที่แปลงเกษตร สายบานนาย
ธนสิทธิ ์วงศรีลา ถึง บานนาย
แหวน สีเทยีวไทย บานผักคำภู  
หมูที่ 11 

182,327.00 182,326.93 182,326.93 0.07 

3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขา
สูพื้นที่แปลงเกษตร สายบานนาย
ปญญา พันเพยีง  บานหนองไชย
วาลย  หมูที ่10 

48,932.00 48,931.10 48,931.10 0.90 

4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

โครงการสนับสนุนกลุมทอผา  
ยอมครามบานอูนดง หนองไชย
วาลย 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

โครงการสนับสนุน กลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง (การทำ
ปลาตากแหง) บานหวยบุน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนนุกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หนอไม
อัดปบ) บานนาใน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม บานผักคำภ ู

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

8 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่แปลง
เกษตร สายแปลงเกษตรนางเกสร 
สีเทียวไทย ถงึแปลงเกษตรนาย
เตียน นรบุตร บานผักคำภู หมูที่ 6 
 

(โอนตั้งจายเปนรายการใหม) 

119,200 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 119,200 

9 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

ซอมสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร สายบานนายแวน 
ปองศรี ถึงสามแยกถนนลกูรงัสาย
วังนำ้เย็น บานนาทัน หมูที่ 7 

301,500 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 301,500 

10 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

ซอมสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร สายปูตา ถึง ทาง
หลวงชนบท บานหวยบุน หมูที ่3 

301,500 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 301,500 

11 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

ซอมสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร สายวังน้ำเย็น  
บานนาเลา หมูที่ 4 

 

423,900 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 423,900 

12 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยสนิ 

133,500.00 
(โอนเพ่ิม33,500บาท) 

133,500.00 133,500.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

13 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 
(งานบริหารทั่วไป) 

60,000.00 55,258.00 55,258.00 4,742.00 

14 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน 

20,000.00 
(โอนลด 12,000บาท) 

3,525.00 3,525.00 4,475.00 

15 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาลวัน
ขึ้นปใหม 

20,000.00 17,368.60 17,368.60 2,631.40 

16 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต 

20,000.00 17,670.00 17,670.00 2,330.00 

17 ยทุธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

20,000.00 18,300.00 18,300.00 1,700.00 

18 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดหนวยบริการทาง
แพทยฉกุเฉิน (EMS) 

984,000.00 840,011.00 840,011.00 143,989.00 

19 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการรณรงคและปองกันโรค
ภาวะใหม ๆ และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

30,000.00 23,940.00 23,940.00 6,060.00 

20 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

21 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภยัมะเร็งเตานม 

56,250.00 56,250.00 56,250.00 0.00 

22 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดวย
เกลือไอโอดีน 

19,560.00 19,560.00 19,560.00 0.00 

23 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กกอนวัยเรียน 

37,440.00 37,440.00 37,440.00 0.00 

24 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดนี 

20,800.00 20,800.00 20,800.00 0.00 

25 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวังโภชนาการและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป 

49,950.00 49,950.00 49,950.00 0.00 

26 ยทุธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาที ่

150,000.00 121,730.50 121,730.50 28,269.50 

27 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมผูนำชุมชน 
คณะกรรมการหมูบานและสวน
ราชการ 

30,000.00 
(โอนลด 18,000บาท) 

12,000.00 12,000.00 0.00 

28 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ

40,000.00 31,350.00 31,350.00 8,650.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

29 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำภายใน
หมูบาน สายบานนางถอนไล 
มาตรราช ถึงบานนางสาคร ทาสีไข 
บานผักคำภ ูหมูที11 

55,425.00 55,424.93 55,424.93 0.07 

30 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำภายใน
หมูบาน หมูที่ 1-11 

96,711.00 96,710.88 96,710.88 0.12 

31 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็เดิม สายคุม
ทาเรือ บานหนองผอื หมูที ่2 

230,500.00 227,000.00 227,000.00 3,500.00 

32 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน สาย นพค.26 ถึง 
บานนายอภิรักษ จันทรเพ็งเพ็ญ 
บานผักคำภ ูหมูที ่6 

256,300.00 252,900.00 252,900.00 3,400.00 

33 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชือ่มตอถนน คสล.เดิม สายคุม
นอยบัวไทย บานหนองผือนอย  
หมูที่ 8 

256,300.00 227,000.00 227,000.00 29,300.00 

34 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล. เดิม สายบาน
นายปญญา พันเพียง ถึง  หนอง
ไชยวาลย บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ 10 

257,900.00 254,000.00 254,000.00 3,900.00 

35 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน 
สายซอยพษิสุวรรณ บานผกัคำภ ู
หมูที่ ๑๑ 

106,600.00 105,200.00 105,200.00 1,400.00 

36 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรงุรกัษาและปรับปรุงที่ดนิ
และส่ิงกอสราง 

518,700.00 
(โอนเพ่ิม 268,700) 

(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 518,700.00 
 

37 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ 10,426,800.00 9,259,600.00 9,259,600.00 1,167,200.00 

38 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบีย้ยงัชีพความพิการ 3,074,400.00 2,556,000.00 2,556,000.00 518,400.00 

39 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000.00 114,000.00 114,000.00 18,000.00 

40 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ 

150,000.00 
(โอนลด 31,524บาท) 

118,476.00 
 

118,476.00 
 

0.00 

41 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร 25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 

42 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสำนักงานนาทำงาน 5,000 0.00 0.00 
(ไมใชงบประมาณ) 

5,000.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

43 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาล บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

282,000.00 267,500.00 267,500.00 14,500.00 

44 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนนระบบระบายนำ้
ภายในหมูบาน สายสี่แยกบานนา
ใน ถึง ลำหวยหนิลาด บานนาใน 
หมูที่ 5 

418,500.00 401,481.18 401,481.18 17,018.82 

45 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางลาน คสล. ภายในหมูบาน 
หนาวัดแจงโพธิช์ยั บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9  

263,300 
 

259,300.00 259,300.00 4,000.00 

46 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางลาน คสล. ภายในหมูบาน 
หนาบานนายวีระพงษ เจริญรส 
บานผกัคำภูใหม หมูที ่9 

78,,600.00 
 

77,400.00 77,400.00 1,200.00 

47 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. สายทางหลวง
ชนบท สน. 2052-นาทัน บาน 
นาทัน หมูที ่7 
(เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

2,960,000.00 
 

2,960,000.00 2,960,000.00 0.00 

48 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. สาย สปก. 
นาทัน - นาเลา บานนาทัน  
หมูที่ 7 
(เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4,020,000 
 

2,289,000.00 2,289,000.00 1,731,00000 

49 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายขางบานนางแอ กิจเจริญ บาน
นาทัน หมูที่ 7 
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม) 

376,300 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 376,300.00 

50 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายหนองผือ - หวยบุน 
เขาเมรุบานหนองผอื บานหนอง
ผือ  หมูที ่2 

435,900 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 0.00 435,900.00 

51 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันมหกรรมวิชาการ 
เฉลิมพระเกียรติศนูยเครือขาย
การศกึษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

52 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

442,000.00 287,300.00 287,300.00 154,700.00 

53 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

1,337,700.00 833,973.00 833,973.00 503,727.00 

54 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาอาหารเสรมิ (นม)  1,840,000.00 1,519,869.80 1,519,869.80 320,130.20 
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55 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาบำรุงรักษาและปรับปรงุที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

380,000.00 
(โอนเพ่ิม 180,000) 

283,500.00 283,500.00 96,500.00 

56 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน) 

52,000.00 26,800.00 26,800.00 25,200.00 

57 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บรหิารสถานศกึษา (คาอุปกรณ
การเรียน) 

52,000.00 34,540.00 34,540.00 17,460.00 

58 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาเครือ่งแบบ
นักเรียน) 

78,000.00 40,200.00 40,200.00 37,800.00 

59 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

111,800.00 49,880.00 49,880.00 61,920.00 

60 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

2,940,000.00 2,723,700.00 2,723,700.00 216,300.00 

61 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการเขาคายภาษาอังกฤษแบบ
เขมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

62 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเลนกีฬา 60,000.00 57,420.00 57,420.00 2,580.00 

63 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 9,200.00 9,200.00 40,800.00 

64 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000.00 
(โอนเพ่ิม 2,480) 

12,4800.00 
 

12,4800.00 0.00 
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เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

65 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5-6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

66 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนใน
กลุมตำบลนาใน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

67 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยเครอืขาย
การศกึษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

68 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการประกวดสรภัญญะใหกับ
โรงเรียนภูริทัตตวิทยา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

69 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

โครงการหมูบานปลอดขยะ 40,000.00 39,960.00 39,960.00 40.00 

70 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิง่แวดลอมและ
การทองเท่ียว 

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ำ 20,000.00 14,460.00 14,460.00 5,540.00 

71 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักพื้นที่สีเขียว 

20,000.00 19,700.00 19,700.00 300.00 

72 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิง่แวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษพันธุปลาน้ำจืดใน
ชุมชน 

10,000.00 4,500.00 4,500.00 5,500.00 

รวม 72  โครงการ 35,128,346 30,066,138.89 6,548,512.31 7,484,847.06 
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รายละเอียดบญัชรีายการครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ  2565   
ที่มีการลงนามในสัญญา/การเบิกจาย  แยกไดดงันี้ 

 

 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญตั/ิ
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพนั 

เบิกจาย คงเหลือ 

1 งานบริหารทั่วไป เคร่ืองสูบน้ำ (ซมัเมอรส) 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 
2 งานบริหารทั่วไป โซฟา จำนวน 1 ชุด 30,000.00 

(โอนตั้งจายรายการใหม) 
0.00 

(กันเงินไวแลว) 
0.00 30,000.00 

3 งานบริหารทั่วไป โทรศัพทเคลื่อนที่ ขนาดหนาจอ
กวางไมนอยกวา 2.5 ยาวไมนอย
กวา 5 นิว้ จำนวน 2 เครื่อง 

12,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 12,000.00 

4 งานบริหารทัว่ไป โพเดี่ยมทำดวยไมเนื้อแข็ง จำนวน 
2 ตัว 

26,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 
 

26,000.00 

5 งานบริหารทั่วไป รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ำกวา 
2400 ซีซ ีหรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแคบ
จำนวน 1 คัน 

850,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 850,000.00 

6 งานบริหารทัว่ไป เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
ประมวลผล* จำนวน 3 เคร่ือง 

66,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 66,000.00 

7 งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ Multifunchion แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เคร่ือง 
 

8,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 8,000.00 

8 งานบริหารงาน
คลงั 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล* 

22,000.00 
(โอนเพ่ิม 66,000) 

22,000.00 22,000.00 66,000.00 

9 งานบริหารงาน
คลงั 

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดำ หรอืชนิด Network แบบที ่1 
(28 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 

8,900.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 8,900.00 

10 งานตรวจสอบ
ภายใน 

ตูเหล็กเก็บแฟม จำนวน 40 ชอง 6,000.00 4,500.00 4,500.00 1,500.00 

11 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เลื่อยโซยนต ขนาดไมเกิน 1 
แรงมา จำนวน 1 เคร่ือง 

12,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 20,000.00 

12 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับสำนักง
งาน*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิว้) จำนวน 1 เคร่ือง 

17,000.00 
(โอนจัดตัง้รายการใหม 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 17,000.00 

13 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศกึษา 

เกาอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว 2,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 2,000.00 
 

14 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศกึษา 

โตะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จำนวน 1 ตัว 

10,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 10,000.00 

15 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศกึษา 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
ประมวลผล* จำนวน 1 เคร่ือง 

22,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 22,000.00 

16 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศกึษา 

เคร่ืองพิมพ Multifunchion แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญตั/ิ
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพนั 

เบิกจาย คงเหลือ 

17 งานระดับกอนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ชุดโตะพรอมเกาอี้รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก 

24,000.00 0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 24,000.00 

18 งานระดับกอนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

พัดลมตดิผนงั 18,000.00 
 

18,000.00 18,000.00 0.00 

19 งานระดับกอนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งาน* จำนวน 6 เครื่อง 

96,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 96,000.00 

20 งานระดับกอนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เคร่ืองพิมเลเซอร หรือ LED ขาว
ดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 6 
เคร่ือง 

15,600 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 15,600.00 

21 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เคร่ืองพนหมอกควัน โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สำนัก
งบประมาณ จำนวน 1 เคร่ือง 

59,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 59,000.00 

22 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด พรอม
เคร่ืองจายแอลกอฮอลลางมือ
อัตโนมัติ 

6,000.00 
 

5,500.00 5,500.00 500.00 

23 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ตูเหลก็แฟม จำนวน 40 ชอง 12,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 

24 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล* จำนวน 1 
เคร่ือง 

22,000.00 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 
(กันเงินไวแลว) 

0.00 22,000.00 

25 งานกิจการประปา เครือ่งสูบน้ำ (ซมัเมอรส) 68,000.00 66,500.00 66,500.00 1,500.00 
      รวม  25 รายการ - 1,438,000.00 143,500.00 143,500.00 1,368,500.00 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ  ป  2565 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามแบบ ผ.02/ แบบ ผ.02/1 / แบบ ผ.03  

 

ยุทธศาสตร 

ป  2565 
แผนพฒันาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
นำไปบรรจเุทศบัญญตั/ิ

แผนดำเนินงาน 
ดำเนินการตามแผนฯ/ 

ใชงบประมาณและ 
ไมใชงบประมาณ 

การเบกิจาย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานการเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

76 
11 11 7 

2.การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
และรายการครุภัณฑ 

205 
64 64 44 

3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวฒันธรรมทองถิ่น 

56 
18 18 18 

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

25 
4 4 4 

รวม 337 97 97 73 
คิดเปนรอยละ 100 28.78 28.78 21.66 
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สวนที่ 3 
ผลการวเิคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
    (พ.ศ. 2566-2570)  ของเทศบาลตำบลนาใน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
 

  ผลการใหคะแนนการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน  
พ.ศ. 2566-2570  ของเทศบาลตำบลนาใน เมือ่วันที ่ 15 ธันวาคม  2565  เปนดงันี้ 
 

ลำดบั ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานของเทศบาลตำบลนาใน  20 18.50 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 18 
3 ยทุธศาสตร ประกอบดวย      60  
 3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  5 5 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  5 5 
 3.3 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustinable Development Goals : SDGs) 5 5 
 3.4 ยุทธศาสตรจังหวัด 5 5 
 3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       5 5 
 3.6 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       5 4 
 3.7 วิสัยทัศน       5 5 
 3.8 กลยุทธ        5 4 
 3.9 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4 
 3.10 จดุยนืทางยทุธศาสตร  (Positioning)   5 4 
 3.8 แผนงาน       5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 

รวมคะแนน  100 92.50 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้ นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของ
หมูบ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะอง
แหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ 
2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน 
ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

2๐ 
(5) 

 
5 

3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เชน การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ 
4) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป 
ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯฯ และอ่ืนๆ 

(5) 4.5 

5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท 
ฯลฯ 
6) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ 

(5) 4.5 

7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปา 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูล จปฐ. ขอมูลการมี
สวนรวมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ทองถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการ
ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวม
ทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่ อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีองคประกรปกครองสวนทองถิ่น 
(brainstorming) 

(5) 4.5 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่  

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได 
2. การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ 
(ตอ) 

1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและ SDGs (Bottom-
up/Top-down) 

2๐ 
(5) 

 
5 

2) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
การศกึษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วฒันธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
เปนตน 

(5) 4.5 

3) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว  
ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐที่มผีลตอ
สิ่งแวดลอมและการพพัฒนา 
4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม 
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรฐกิจและความเปน 
อยูทั่วไป เปนตน 

(5) 4.5 

5) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหหรือผล
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน 
สถานภาพการพัฒนาปจจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะ 
เกิดขึ้นในการพัฒนาทองถ่ินโดยใชการ
วิเคราะหเชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
Analysis หรืออ่ืนๆ 

(5) 4.0 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได 
3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20  
ป (พ.ศ.2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 
20 ปที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประเด็น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

60 
(5) 

 
5 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 หรือฉบับบที่ 13 

การกำหนดและการวิเคราะหแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 5 

3.3 เปาหมายการพฒันา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals 
SDGs)  

การกำหนดและการวิเคราะหเปาหมาย/
เปาประสงค SDGs ที่สอดคลองกับการ 
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นตามเปาหมาย/เปาประสงค SDGs 
และประเดน็ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5) 5 

3.4 ยุทธศาสตรจังหวัด การกำหนดและวเิคราะหยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสอดคลอง
หรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด 

(5) 5 

3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจงัหวัด 

การกำหนดและวเิคราะหยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองหรือ 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่
จัดทำขึ้นแบบมีสวนรวมขององคการบรหิาร
สวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดทีส่อดคลองหรือเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 5 

3.6 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

การกำหนดและวิเคราะหโดยสภาพทั่วไป  
และขอมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง 
กับสภาพพ้ืนที่จริงและเปนไปตามหนาที่และ
อำนาจขององคกรปกคลองสวนทองถิ่นมีการ
กำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
ที่กำหนดไว 

(5) 4 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได 
3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.7 วิสัยทศัน 

การกำหนดและการวิเคราะหวิสัยทัศน ซึ่งมี
ลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพทีเ่ปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับ
โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 5 

3.8 กลยุทธ 
 

การกำหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็น
ชองทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตาม
หนาที่และอำนาจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทศัน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชดัเจนในสิ่งท่ีจะ
ดำเนินการใหบรรลุนัน้ จากประเดน็คำถาม 
ที่สำคัญวา ปจจุบันเรายืนอยู ณ จุดใด หรือ
ปจจุบันเราทำอะไรอยูแลวในอนาคตเราจะ
พัฒนาอะไร 

(5) 4 

3.9 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

การกำหนดและการวิเคราะหเปาประสงค 
แตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธและยุทธศาสตรที่จะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเปาประสงค  
จะทำสิ่งใด เปาหมายพัฒนาทองถ่ินคืออะไร 

(5) 4 

3.10 จุดยืนทางยุทธ 
ศาสตร (Positioning) 

การกำหนดและวิเคราะหจุดยืนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความมุงม่ันอัน 
แนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือให
บรรลุวสิัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่ 
จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร สิ่งที่เปน
จริงหรือมีอยูจริงคืออะไรที่จะพัฒนาใหเกิด
ผลสำเร็จได 

(5) 4 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได 
3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.11 แผนงาน 

การกำหนดหรือวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการวางแผน
งานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจักทำ
งบประมาณใหถูกตองและสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาสวนทองถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นซึง
สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กำหนดไว แผนงาน 
จะแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกตอง

ตามแผนงานหรือไม 

(5) 5 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

การกำหนดและการวิเคราะหความเชื่อมโยง 
องครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่มาจาก
ยุทธศาสตรทุกระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาต ิ
20 ป (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 
ฉบบัที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการ 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรสวนทองถิ่น 
มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกันอยางไรเพ่ือให
การพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับยุทธศาสตร
ระดับมหภาค 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 92.50 
 
 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566-2570 )  ของเทศบาลตำบลนาใน มีความสัมพันธกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาใน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  
  ผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาใน   
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.0 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.0 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ  10 9.0 
4 ยุทธศาสตร กลยทุธ แผนงานการพัฒนา   5 4.5 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น 30  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5.0 
 5.2 กำหนดวตัถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5.0 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 5.0 

 5.4 มีการประมาณการราคาถกูตองตามหลักวธิีการงบประมาณ 5 5.0 
 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถปุระสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
5 4.5 

 5.6 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการและวตัถุประสงคที่
กำหนดไว 

5 4.5 

6 โครงการพัฒนาทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 35  
 6.1 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย

ประจำปในภาพรวม 
5 4.5 

 6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายแกไข
ปญหาความยากจน 

5 4.0 

 6.3 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายดาน
การบริหารจัดการอนรุักษทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

5 4.0 

 6.4 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
เก่ียวกับสุขภาวะ 

5 4.0 

 6.5 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
เก่ียวกับดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

5 4.5 

 6.6 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
เก่ียวกับดานโครงสรางพื้นฐาน 

5 4.0 

 6.7 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
เก่ียวกับดานบรหิารจัดการน้ำ 

5 3.5 

รวมคะแนน  100 88.00 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาใน   
 
1.ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรปุสถานการณ
การพัฒนา 

1) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนตองการให
ดำเนินการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบสนอง
ความตองการไดโดยใชการวิเคราะห เชิ งเทคนิค
Demand( Demand Analysis) /Global Demand 
หรืออ่ืนๆ เปนการวิเคราะหโครงการเพื่อสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน 

10 
(5) 

 
(4.5) 

2) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต
ทิศทาง แนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนใน
การพัฒนาทองถ่ิน โดยใชการการวิเคราะหเชิงเทคนิค 
Trend ห รื อ น ำ เท ค นิ ค  Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมตอ 
เป นการวิ เคราะห โครงการเพื่ อสอดคล องกับ
ยุทธศาสตรและวิสัยทั ศนขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 

(5) (4.5) 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิตัิ
ในเชิงปริมาณ 
 

1) การกำหนดและการวิเคราะหการควบคุมท่ีมีการใช
ตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน     
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตางๆ 
ก็คือผลผลิตเปนไปตามที่ไดกำหนดไวจำนวนท่ีไมสามารถ
ดำเนินการได สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามหนาที่ และ
อำนาจที่ไดกำหนดไว 

10 
(5) 

 
(4.0) 

2) การกำหนดและวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาทองถ่ินที่ดำเนินการใน    
เชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ไดมีการ
วิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบของขอมูลตางๆ 
เชน กราฟ สถิติ เปนตน 

(5) (4.0) 

3. การประเมินผลการนำ
แผ น พั ฒ น าท อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและวเิคราะหการประเมินสิทธผิลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตางๆ 
มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ 
วัสดุ งานตางๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ตรงตอความ
ตองการของประชาชน และเปนไปตามหนาที่และ
อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา
ทองถิน่ โครงการพัฒนา ครภุณัฑ วัสดุ 

10 
(5) 

 
(4.5) 
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ประเด็นพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได 

3.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ (ตอ) 
 

การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวตัถุประสงค 
ห รื อ ไม  ซึ่ ง เป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการป ฏิ บั ติ ราชการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานอ่ืนได และเปนไปตามหลักการบริหารบาน
เมอิงท่ีดี 

 
 
 

 

2) การกำหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากไดมีการวิเคราะห
ในเชิงคุณภาพ การวดัความพึงพอใจหรือวัดความสุข
ที่ประชาชนไดรับดวยรปูแบบขอมูลตางๆ เชน กราฟ 
สถิติ เปนตน 

(5) (4.5) 

4. ยทุธศาสตร กลยุทธ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การกำหนดและวิเคราะหกลยุทธท่ีสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตร และงานที่จะพัฒนาทองถิ่นซึ่งผานการ
วิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ินดวยเทคนิคการวเิคราะห 
Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร
(Integration) หลักการบูรณาการ (Integration) 
หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเปนโครงการพัฒนา
ทองถ่ินที่เปนรูปธรรม 
2) การกำหนดและการวิเคราะหกลยุทธสอดคลอง
กับยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน นำไปสุการจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ นำไปสุการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เปนรูปธรรม 

(5) (4.5) 

5 .โค รงก า ร พั ฒ น าต าม
แผนพัฒนาทองถิ่น 
     5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
 
1) “โครงการพัฒนา”หมายความวา โครงการที่
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่
กำหนดไว 
2) โครงการพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงคสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และดำเนินการเพ่ือใหพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นท่ีกำหนดไวช่ือโครงการ
มีความชัดเจน มุงเนนไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการ
เฉพาะ อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งท่ี
จะทำนัน้จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

25 
 

(5) 

 
 

(5.0) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5 .โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ต า ม
แผนพัฒนาทองถิ่น (ตอ) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

 
 

การกำหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความ
ชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองตอโครงการ
พัฒนาทองถิ่น โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลั กการแล เหตุ ผล  วิธีก ารดำเนการเพ่ื อ
สนับสนุน/สงเสริม ฯลฯ 

 
 

(5) 

 
 

(5.0) 

   5.3  เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถกูตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตอง
ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เทาใดกลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมายพื้น ท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานลงรายละเอียดใหชัดเจนวาโครงการนี้จะ
ทำที่ไหน เริ่มตนในชางเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใคร
คือกลุมเปาหมายของโครงการหากกลุมเปาหมายมี
ห ล าย ก ลุ ม ก็ ให ร ะบุ ว า ก ลุ ม เป าห ม ายห ลั ก 
กลุม เปาหมายรองหรือกลุม เปาหมายเดียวกัน 
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสูการ
ประมาณการราคาในชอง “ของงบประมาณ” 

(5) (5.0) 

 5.4 มีการประมาณการราคา
ถู ก ต อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในทองถ่ินเพ่ือจัดทำ บริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  การประมาณราคาสอดคลองกับ
โครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลัก
ของราคากลางตามหลักพระราชบัญญัตกิารจักซื้อจดั
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบไดใน
เชิงประจักษ การประมาณราคาท่ีเกิดจากเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลัก
สำคัญ  5 ประการในการจัดทำโครงการไดแก  
(1 )ค ว าม ป ร ะ ห ยั ด (Economy) (2) ค ว าม มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4 ) ลดความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาทองถ่ินนำไปสูความยุติธรรม (Equity) และ 
(5 ) ค ว า ม โป ร ง ใส  (Transparency) ชั ด เจ น
ตรวจสอบได วัดได พิสูจนไดวาเปนจริงในเวลานั้น  

(5) (5.0) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ต า ม
แผนพัฒนาทองถิ่น (ตอ) 
    5.5 มีกำหนดการตัวช้ีวัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ 
 
 
 

 
 
มีกำหนดตัวชี้วัด (Key Perfomanc Indicator: KPI) ที่
สามารถวัด ได  (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(Effictiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได 
เชน การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถประสงคท่ีไดรับ (การคาด
การณื คาดวาจะไดรับ) ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นวาจะไดรับ
อยางไร ไมใชการกำหนด KPI เปนครั้งหน่ึง/แหงหน่ึง/
หนึ่งโครงการ/ความกวาง/ความยาว ฯลฯ 

 
 

(5) 

 
 

(4.5) 

   5.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับโครงการและ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว 
 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงค
หรอืมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมิน
ระดับความสำเร็จได (3) ระบุส่ิงท่ีตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปน
จรงิ (5) สงผลตอการบอกเวลาได 

(5) (4.5) 

6 .โค รงการพัฒ นาที่ น ำ ไป
จัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป 
   6 .1  โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ท อ ง ถ่ิ น ที่ น ำ ไ ป จั ด ท ำ
งบประมาณรายจายประจำป
ในภาพรวม 

 
 
 
โครงการพัฒนาทองถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวม ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ วัสดุ งานตางๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไมนอยกวา
รอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจำปตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปที่ตั้ง
ไว 
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(5) 
 
 
 

 
 
 

(4.5) 

   6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ที่ น ำไปจั ดทำงบประมาณ
รายจายแก ไขปญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตางๆ เพ่ือแกไขปญหาความยากจนหรือสงเสริม
อาชีพประชาชนในทองถิ่น จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 
ของงบประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5) (4.0) 

     6 .3  โค ร งก าร พั ฒ น า
ท อ ง ถ่ิ น ที่ น ำ ไ ป จั ด ท ำ
งบประมาณรายจายดานการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
สิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
ง า น ต า ง ๆ  เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดลอมหรือบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวนไมนอยกวา
รอยละ 2 ของงบประมาณรายจ ายประจำปตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปที่ตั้ง
ไว 

(5) (4.0) 
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แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาใน (ตอ) 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 6.โครงการพัฒนาที่ นำไป
จัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป (ตอ)    
    6.4 โครงการเพ่ือการ  
พัฒนาทองถ่ินทีน่ำไปจัดทำ
งบประมาณรายจายเก่ียวกับ
สุขภาวะ 

 
 
 
โค ร ง ก า รพั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ที่ น ำ ไป จั ด ท ำ
งบปประมาณรายจายประจำป ประกอบดวย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงานตางๆ ที่
ดำเนินงานเก่ียวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการ
ดวยสาธารณะสุข จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 
ของงบประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปที่ตั้งไว 

 
 
 

(5) 

 
 
 

(4.0) 

   6.5 โครงการเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจายเก่ียวกับ
ดานการศกึษา ศลิปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ ายประจำป  ป ระกอบ ด วย โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงานตางๆ ที่ดำเนินการ
ดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น จำนวนไมนอย
กวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำป
ตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปที่ตั้งไว 

(5) (4.5) 

   6.6 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินทีน่ำไปจัดทำ
งบประมาณรายจายเก่ียวกับ
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจักทำงบประมาณ
รายจ ายประจำป  ป ระกอบ ด วย โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตางๆ ที่ดำเนินการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน หรือการคมนาคม เชน 
กอสราง ปรบัปรุง ซอมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม
นอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจาย
ประจำปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปที่ตั้งไว 

(5) (4.0) 

   6 .7  โคร งก าร พั ฒ น า
ท อ ง ถิ่ น ที่ น ำ ไ ป จั ด ท ำ
งบประมาณรายจายเก่ียวกับ
ดานการบริการจัดการนำ้ 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ ายประจำป  ป ระกอบ ด วย โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงานตางๆ ที่ดำเนินการ
ดานการบริหารจัดการน้ำ เชน กอสราง ปรบัปรุง
แหลงน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ
รวมถึงประปา ฯลฯ จำนวนไมนอยของรายายงบ
ประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจายที่ตัง้ไว 

(5) (3.5) 

รวม 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 88.00 
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สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 
แบบท่ี  1   แบบชวยกำกับการจดัทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
 
คำชีแ้จง :  แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของ   
              องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครอง 
              สวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดำเนินการ 

ไมมี 
การดำเนินการ 

สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา  
ทองถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชมุอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่  2  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพือ่ประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น                  

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยทุธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัตแิละประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชกีลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป  
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการ
ติดตามผลการนำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี ้

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือทีใ่ชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้
 

  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนา
ดานการเกษตร
และดานอาชพี
เสรมิ 

15 3,014,000 20 4,215,300 89 34,760,900 

 
78 

 
33,215,800 

 
76 

 
30,891,600 

2. การพัฒนา
ชุมชนหมูบานให
นาอยู 

76 89,445,050 101 124,195,750 175 139,494,750 
 

179 
 

164,401,950 
 

180 
 

155,934,450 

3. การพัฒนา
ทางการศกึษา 
ศาสนา กีฬา  
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

23 13,040,000 32 13,172,300 56 18,272,700 

 
 

57 

 
 

18,922,700 

 
 

56 

 
 

18,722,700 

4. การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว 

12 360,000 12 390,000 25 871,400 

 
26 

 
10,846,600 

 
25 

 
10,696,600 

รวม 126 105,859,050 165 141,973,350 345 193,399,750 340 227,407,050 337 216,245,350 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ

ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได  

(97 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ

ของ

แผนพฒันา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอย

ละของ

แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของ

ขอบัญญัต+ิ 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ+โอน

ตั้งจายรายการ

ใหม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน   337 216,245,350 
 

 

 

 

 

 

28.78 

 

 

 

 

 

 

40.95 40.95 

๒ ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 75 35,128,346 

๓ -เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

-โอนตั้งจายรายการใหม 

2 

 

20  

7,003,000 

 

1,752,200 

๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ขอบัญญตัิ = 116 +  

-เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ = 2 + 

-โอนตั้งจายรายการใหม = 20 

138 38,381,590 

๕ สามารถดำเนินการได 
- ขอบัญญัติ =  75 + 

- เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ = 2 + 

-โอนตั้งจายรายการใหม = 20  

97 35,128,346 

 

 
 
ปญหาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

1. การดำเนินงานโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลนาใน ยังไมตอบสนองความ 
ตองการของประชาชนอยางแทจริง ขณะดำเนินการขอใหประสานผูนำชุมชนในแตละพื้นที่ดวย 

2. ในสวนของการสงเสริมดานการศึกษา อยากใหอุดหนุนงบประมาณโครงการจางครูอัตราจาง 
สาขาที่ขาดแคลนใหครบทุกแหง เนื่องจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลนาในไดขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 

3. การดำเนินงานโครงการดานกอสรางพ้ืนฐาน เชน กอสราง ถนน คสล. ภายในหมูบาน การ 
ดำเนินงานมีความลาชามาก 

4. การดำเนินงานโครงการซอมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน การซอมแซมถนนลูกรัง 
เพ่ือการเกษตรอยากจะใหดำเนินการในหวงกอนฤดูฝน หรือหลังฤดูฝน เนื่องจากในหวงฤดูฝน ทำใหเกิดการ 
ชะลางดินลูกรัง  ทำใหถนนทรุดโทรมและไมมีความคงทน ถาวร  
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึง่การประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครือ่งมือที่ใชในการประเมนิความพึงพอใจ  มีดังนี ้

 

แบบท่ี 2  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

คำชีแ้จง : แบบที่ 2/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหประเมินผลการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กำหนดไว และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานป
ละ 1 ครัง้ หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

สวนที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตำบลนาใน 
2. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน   …………………………………………………………...    

 

สวนที่ 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2565 
1. ยทุธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 76 11 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 205 64 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา กีฬา และ

วัฒนธรรม 
56 

18 

4. ยุทธศาสตรการดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 25 4 
รวม 337 97  (28.78) 

 
สวนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
 คำชีแ้จง 

1. กำหนดใหคาคะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม ของเทศบาลตำบลนาใน ในรอบปงบประมาณ พ .ศ.  2563 ไดกำหนดใหคาคะแนน ดังนี้ 

    1.1 กำหนดการใหคาคะแนน ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลนาใน โดยใช Likert scale เปน 10 ระดับ คือ  

 
ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 

  ไมพอใจ    มีคาเฉลี่ย ระหวาง  1.00 – 2. 99  
  พอใจ    มีคาเฉลี่ย ระหวาง  3.00 – 6.99 

พอใจมาก   มีคาเฉลี่ย ระหวาง  7.01 – 10.00   
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     1.2 การวเิคราะหขอมูลใชการวิเคราะหโดยระบบ spss for window 
     1.3 จำนวนแบบสอบถามที่แจกเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน  150  ชุด 
จำนวนผูตอบแบบประเมิน   100  คน  
  2. กำหนดใหคาคะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนาใน ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แยกแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและรอยละเพศของกลุมตัวอยาง 
 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

38 
62 

38.00 
62.00 

รวม 100 100 

ตารางที ่2 แสดงจำนวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง 
 

อายุ จำนวน รอยละ 
ต่ำกวา ๒๐ ป 
๒๐ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

0 
3 

40 
24 
28 
5 

0.00 
3.00 

40.00 
24.00 
28.00 
5.00 

รวม ๑00 100 
 
 
ตารางที ่3 แสดงจำนวนและรอยละการศกึษาของกลุมตัวอยาง 

การศึกษา จำนวน รอยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศกึษาหรอืเทียบเทา 
ปวช./ปวส. สายอาชีพ 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

32 
54 
5 
3 
6 
0 

32.00 
54.00 
5.00 
3.00 
6.00 
0.00 

รวม ๑0๐ 100 

 

 



-42- 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนและรอยละอาชีพหลักของกลุมตัวอยาง  
อาชีพ จำนวน รอยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

รกิจสวนตัวาย/ธุคาข  
รับจาง 

ศึกษานักเรียน/นัก  
กรเกษตร  

10 
2 

12 
25 
5 

46 

10.00 
2.00 

12.00 
25.00 
5.00 

46.00 
รวม ๑00 100 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน  ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ตารางที ่5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาในในภาพรวม 
   
1. ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 15   75   10   
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

30  65   5   

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

80   20   0  

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ 
     สาธารณะ 

20   75   5   

5)  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 35   55  10   
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 39   57   4   
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 55   40   5  
8)  การแกไขปญหา  และการตอบสนองความตองการของ  
     ประชาชน 

35   60    5 

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 40   50   10  
                                                                         รวม 38.78  55.22 6.00  

 
จากตารางท่ี 5  พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน ในภาพรวม 
เฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากรอยละ  38.78  ระดับความพึงพอใจรอยละ  55.22  และระดับไมพอใจ 
รอยละ  6.00   
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  
ในรอบปงบประมาณ พ   5625 .ศ . แยกแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนน
เทศบาลตำบลนาในเทาใด 
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ  

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
4. มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.00 
5. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

9.00 

8. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10.00 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 8.25 

  จากตารางที่  ๖ พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิน่ในดานการพัฒนาดาน
การเกษตรและดานอาชีพเสริม ระดับคะแนนเฉลีย่เทากับ 8.25  

 
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 8.00 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
      ในทองถ่ิน 

10.00 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                        ภาพรวม 8.70 

 
ตารางที่ 7 พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการพัฒนาชมุชนหมูบานใหนาอยู 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.70 
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ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถิน่ทีม่ีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวฒันธรรมทองถ่ิน 
 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 10.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 10.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6.00 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10.00 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
      ในทองถ่ิน 

10.00 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                      ภาพรวม 8.80 

 
ตารางที่ 8 พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น ระดับคะแนนเฉลีย่เทากับ 8.80 
 
ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเทีย่ว 
 

ประเดน็ 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.00 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
      ในทองถ่ิน 

10.00 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                    ภาพรวม 8.30 

 
ตารางที่ 9  พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานสิ่งแวดลอมและการทองเทีย่ว 
ระดบัคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.30 
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สวนที่  4   
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
   - กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรและขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหราษฎรมีไฟฟาใชใน
การทำการเกษตร 

- สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพ  เพ่ือใหราษฎรมรีายได 
เสริมในครัวเรือน 
            1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาชมุชนหมูบานใหนาอยู 
   -พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือความใหประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภยั 
   -มีการสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 
นาใน 
   -ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแล ชวยเหลือ เพื่อใหมีชีวติความ
เปนอยูที่ดีข้ึน 
   -แกไขปญหาเก่ียวกับภัยแลง วาตภัย  อุทกภัย  และรักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน 
   -มีการจัดเวทปีระชาคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเปนการสงเสริมกระบวนการประชาสงัคม โดยรับฟง
ความคิดเห็นเสียงสวนใหญ และเคารพเสียงสวนนอย 
   - มกีารพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น เพื่อใหมีความรูความสามารถ และพัฒนาการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  1.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา  กีฬา  
และวัฒนธรรมทองถิ่น 
   -อุดหนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตำบลนาใน เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและกิจกรรมทางการศึกษา   

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาใน เปนสถานที่พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมี 
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศนูยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พรอม ในการดูแล
เด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมวัย 
  1.1.4  ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
   -จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมมะ  โดยการสรางรายไดใหกับชุมชนจาก
การทองเที่ยว เชน โฮมสเตย  การจำหนายสินคาพื้นเมือง  สนิคา OTOP  เปนตน 
   -มีการอนุรักษทรัพยากรปาไม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  กำจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
 

 
 

 



-46- 
   
2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตภัย  น้ำทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดำเนินการไดทันทวงท ี  

 (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตำบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดขึ้นกับ
เด็กๆ    โรคพิษสนุัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนที่
ระงบัการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายไดนอย มี
หนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริม
ดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

 (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงาน
วามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนที่คนหา  การรณรงคปองกัน  
การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทำ
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี   กีฬา  สถานที่ พักผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำ
เพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ 
ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอ
โครงการเขามาเปนจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการ
จัดการได 
  (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เก่ียวของ  
ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่เสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
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(๒.๓)  ผลจากการพฒันา  จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีน้ำทวมขัง
ภายในหมูบาน การเผาออย  ทำใหเกิดมลพิษทางอากาศ  ปญหาที่ทำกินในเรื่องของเอกสารสิทธิ์  เสนทาง
คมนาคมยงัไมครบทุกสาย  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปที่ผานมา 
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ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  

______________ 

 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โดยจัดทำรายงานผลและเสนอ
ความเห็นพรอมขอเสนอแนะซึ่งไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาล
เสร็จเรยีบรอยแลว 

 

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 2561  ขอ ๓๐ (๕)  ผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในทีเ่ปดเผยภายในสิบหาวันนับตัง้แตวันที่
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เทศบาลตำบลนาใน  จึงประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือประกาศใหประชาชน
ในทองถิน่ไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

                                                     
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

        นายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


