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คำนำ 
 
  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) (2) (4)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเปนเปนตัว
บงชี้วาผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว
หรือไม อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ไดใหความ
รวมมือในการดำเนินการครั้งนี้ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จนทำใหรายงานเลมนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค 
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สวนที ่ ๑ 
 

บทนำ 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราช
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
อำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงาน
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 
ประการคือ 
  (๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (๒) ทำใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร 
  (๓) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 
  (๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน และ 
  (๕) ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไหรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ
สำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา 
ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน 
  การติดตามและประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดำเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 
(cost-effective) ดำเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบ 
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ติดตามโครงการ เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูงจึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ 
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการ
ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนผลการตรวจสอบดูวามี
ความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เกบ็รวบรวม 
  ดังนั้น แลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ดำเนินการตอหรือยุติโครงการตาง ๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น 
เพราะวาการดำเนินการใด ๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น 
ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนาทองถิ่น จากเหตุผล
ดังกลาว เทศบาลตำบลนาใน จึงตองดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ขอ 29 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลนาในเปนไป
ดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจึงได
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสู
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การใชจายเงินสะสม งบประมาณเงิน
อดุหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบ 
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ผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุก
หนวยงานเพื่อใชประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนภายใต
หลกัเกณฑ ดังนี้ 
  (1) ตองเปนภารกิจที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 
  (๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก
โครงการที่จะใหเงินอุดหนุน 
  (๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นที่จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
  (๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหนำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรอง
เงินสะสม หรือเงินกู 
  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพือ่ใหมีการปฏบิัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการทีก่ำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
   กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไว
หรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาทองถิ่น โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตำบล 
นาใน ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ 
สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผล
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล 
  2.2 เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไป 
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  2.3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่วางไว  
  2.4 เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  
  2.5 เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาความไมโปรงใสในสำนักงาน 
  2.6 เพื่อพิจารณาความคุมคาของโครงการ 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ 1 
  แต งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท องถิ่ น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ขอ 11 ดังนี้ 
  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย  
  (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  
  (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
  (3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  (๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกก็ได 
  ขั้นตอนที่ 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) 
  ขั้นตอนที่ 3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 29 (๒) 
  ขั้นตอนที่ 4 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ขอ 12 (๓) 
  ขั้นตอนที่ 5 
  ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย 
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เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 
12 (๓) 
 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.0/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2558 เรื่อง แนวทางและหลกัเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 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) ตามระเบียบ 
 
 
 

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

นอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
  สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใช
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี ้
  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
   (๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวนัที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๒) แบบอื่น ๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้ 
      แบบที่ 1  แบบการกำกับการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      แบบที่ 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 
      แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 
นาใน  ในแตละยุทธศาสตร 
      แบบที่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลนาใน  
  การติดตามและประเมินผลรายโครงการ 
  กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินผลไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลใหดียิ่งขึน้ 
  2) เปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไปใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก 
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ยิ่งขึ้น 
  ๓) ทำใหทราบผลการปฏิบัติงานวาการปฏิบัติงานแตละโครงการนั้นเปนไปตามแผนหรือไมมาก
นอยเพียงใด 
  ๔) ทำใหทราบวาโครงการที่ดำเนินการไปตอบสนองความตองการของประชาชนมากนอย
เพียงใด 
  5) เปนแนวทางในการแกปญหาความไมโปรงใสในสำนักงานเนื่องจากการทำงานของเทศบาล
เนนความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
  6) การประเมินจะทำใหเกิดความชัดเจนวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีมีความคุมคา
มากนอยเพียงใด สมควรจะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและ
ไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุตโิครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง สวนโครงการที่ไม
ประสบความสำเรจ็หรือไมคุมคา ก็ควรยกเลิกเสีย 
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สวนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน เปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนดระยะเวลา  5 

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

 

  วิสัยทัศน 
 

“เมืองเกษตรกรรม  นำดานอาชีพเสริม  สงเสริมชุมชนใหนาอยู  ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 
          

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

ทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
 

                  เปาประสงค 
1. เกษตรกรลดการใชสารเคมีและเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร 
2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
3. พฒันาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค  บริโภค 
4. พัฒนาถนนและไฟฟาเพื่อการเกษตร 
5.  พัฒนาถนนและระบบระบายน้ำ ขยายไฟฟา  ใหคลอบคลุมทุกหมูบาน 
6.  สงเสริมกลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. อนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ 
9. พฒันาทรัพยากรมนุษย ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม  
10. ตำบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 

ตัวชี้วัด                                                                                                                      
1. มีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานแหลงน้ำ เชน ขุดลอก ฝายเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำ                   
2. มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานถนนเพื่อการเกษตร 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.  สงเสริมผลิตสินคา  OTOP  ในชุมชน 
                     10.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการศึกษา อยางทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ 
และปลูกฝงจิตสำนึกสาธารณะและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

  คาเปาหมาย 
  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพ 
  2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานชุมชนหมูบานใหนาอยู การรักษาความสงบเรียบรอย การ
สาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีทองถิ่น 
  4. พัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอมและการทองเที่ยว 
 

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

บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคมระดับหมูบาน ระดับตำบล เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตอไป 
  เทศบาลตำบลนาใน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

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
การศึกษา 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 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได  

(115 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ

ของ
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของ

ขอบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น   345 193,947,750 
 

 
 
 
 

 
40.00 

 
 
 
 
 
 

33.33 33.33 

๒ ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 117 29,484,420 

๓ -เงินสะสม 
-เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 

16 
5 

  

3,972,807 
2,175,900 

 

๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = 117 +  
- เงินสะสม  = 16    + 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 5  

138 35,331,627 

๕ สามารถดำเนินการได 
- ขอบัญญัติ =  94 + 
- เงินสะสม = 16 + 
-เงินอุดหนุนเฉพาะ = 5  

115 29,046,026.14 

 

 
ปญหาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

1. การดำเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานจะตองมีคุณภาพมากกวาเดิม เชน ไหลทางของถนนจะตอง
ไดมาตรฐาน 

2. ดานการเกษตรและดานอาชีพเสริมอยากใหมีการขุดเจาะบอบาดาลเพือ่ใชน้ำในการทำการเกษตร 
3. การดำเนินงานของโครงการแตละครั้งอยากใหแจงคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
4. การแกไขปญหายาเสพติดอยากใหมีการแกไขอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากทุกวันนี้ยาเสพติดไดมี

ผลกระทบตอสถานศึกษามากขึ้น   
5. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจราจร  กลุมเปาหมายอยากใหประชาชนทัว่ไปรวมกับ  

อปพร. 
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2)  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน มี
ความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุม 
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ไดแก 

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชนหมูบานใหนาอยู  ความสอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัด
สกลนคร  ตามยุทธศาสตรที่  2 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ 
2 การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง 

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว   ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
   2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน (พ.ศ.2561-2565) 
            1 วิสัยทัศน (Vision) 
  “เมืองเกษตรกรรม  นำดานอาชีพเสริม  สงเสริมชุมชนใหนาอยู  ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 

 2 ยุทธศาสตร 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม  

ทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
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 เปาประสงค 
  1. เกษตรกรลดการใชสารเคมีและเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร 
  2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
  3. พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค  บริโภค 
  4. พัฒนาถนนและไฟฟาเพื่อการเกษตร 
  5.  พัฒนาถนนและระบบระบายน้ำ ขยายไฟฟา  ใหคลอบคลุมทกุหมูบาน 
  6.  สงเสริมกลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
  7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. อนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ 
  9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  10. ตำบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 

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

  คาเปาหมาย 
  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดารเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพ 
  2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชนหมูบานใหนาอยู การรักษาความสงบเรียบรอย การ
สาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนและการบริหารจัดการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีทองถิ่น 
  4. พัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาใน  การกำหนดจุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาใน  กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ  ของ
เทศบาลตำบลนาในที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร และ 12  กลยุทธ ดังนี้ 
         1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
             1. กลยุทธการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
              2.  กลยุทธการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
              3.  กลยุทธการพัฒนาดานสงเสริมกลุมอาชีพ 
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        2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
              1.  กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชน       
ใหนาอยู 
              2.  กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
              3.  กลยุทธการพัฒนาดานการเมือง  การปกครองและการบริหาร 
              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 ยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรของทองถิ่นในจังหวัดสกลนคร โดยมุงเนนคุณภาพชีวิต ใหราษฎรไดรับการพัฒนาเทาเทียม
กัน พัฒนามนุษยภายในกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุนดานโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  พัฒนาทุนดานเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการแขงขัน  หารายไดเขาสูชุมชนในรูปแบบการทองเที่ยววิถีชุมชน และสงเสริมกลุมอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนใหแปรรูปผลผลิตตางๆ 
 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำป  2564 
  

2.2.1  รายงานบัญชีโครงการพัฒนา 
                     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (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
อาชีพเสริม 

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
การศึกษา 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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2.2.2  รายงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2564 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 8 1,407,900 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 83 33,653,500 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 30 7,833,900 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 12 220,000 

รวม 133 43,115,300 
 
 

2.2.3  รายงานโครงการที่ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยทุธศาสตร 
ป  2564 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 70 31,827,900.00 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 96 130,748,450.00 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 27 11,088,800 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 14 10,626,600 

รวม 207 174,202,950 
 
 

 
2.2.4 รายงานโครงการทีก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2564 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 5 360,000.00 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 46 25,871,416.80 
3. การพฒันาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวฒันธรรมทองถ่ิน 21 6,340,695.52 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 4 101,710.00 

รวม 76 32,673,822.32 
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2.2.5 รายงานโครงการที่เบกิจายงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2564 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 5 360,000.00 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 43 22,718,516.80 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 21 6,270,695.52 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 4 101,710.00 

รวม 73 29,450,922.32 
 

รายละเอียดโครงการทีไ่ดดำเนินการ  ในปงบประมาณ 2564  แยกไดดังนี้ 
 

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะ ป พ.ศ. 2564) จำนวน 340  
โครงการ  งบประมาณ  227,407,050 บาท 

2. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ / เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ / โอนตั้งจายรายการใหม  จำนวน 133 
โครงการ  งบประมาณ 43,115,300  บาท 

3. โครงการที่ลงนามในสัญญา/กอหนี้ผูกพัน  จำนวน  76  โครงการ  งบประมาณ 32,673,822.32  
บาท 

4. โครงการทีเ่บิกจายงบประมาณ  จำนวน  73  โครงการ  งบประมาณ  29,450,922.32  บาท    
5. โครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  4  โครงการ  งบประมาณ  13,876,400  บาท 
6. โครงการโอนตั้งจายรายการใหม  จำนวน 20 โครงการ  งบประมาณ 2,309,500  บาท 
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รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ  ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/การเบิกจาย มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุมทอผา  
ยอมครามบานอูนดง หนองไชย
วาลย 

30,000 30,000 30,000 0.00 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน กลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง (การทำ
ปลาตากแหง) บานหวยบุน 

20,000 20,000 20,000 0.00 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนนุกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หนอไม
อัดปบ) บานนาใน 

20,000 20,000 20,000 0.00 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม บานผักคำภ ู

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายหนองตาอวน ถึง อางเก็บนำ้
หวยเบือก บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ ๑๐ 

264,000.00 260,000.00 260,000.00 4,000.00 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

ซอม/สราง ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองแคน - สาย
อางเก็บน้ำหวยสวนปาน  บาน
หนองไชยวาลย หมูที ่10 บานผัก
คำภู หมูที ่11 

316,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

ซอม/สราง  ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองอั้น บานนา
เลา หมูที่ 4 

157,900 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นาใน 

180,000.00 148,153.80 148,153.80 31,846.20 

9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

20,000.00 16,350.00 16,350.00 3,650.00 

10. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสนิ 

133,500.00 133,500.00 133,500.00 0.00 

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 
(งานบริหารทั่วไป) 

90,000.00 34,300.00 34,300.00 55,700.00 

12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาลวัน
ขึ้นปใหม 

30,000.00 24,836.00 24,836.00 5,164.00 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต 

5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

30,000.00 28,200.00 28,200.00 1,800.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดหนวยบริการทาง
แพทยฉกุเฉิน (EMS) 

984,000.00 920,510.00 848,510.00 63,490.00 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

50,000.00 36,000.00 36,000.00 14,000.00 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

56,250.00 56,250.00 56,250.00 0.00 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดวย
เกลือไอโอดีน 

19,560.00 19,560.00 19,560.00 0.00 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเดก็กอนวัยเรียน 

37,440.00 37,440.00 37,440.00 0.00 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดนี 

20,800.00 20,800.00 20,800.00 0.00 

22. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวังโภชนาการและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป 

49,950.00 49,950.00 49,950.00 0.00 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาที ่

160,000.00 158,510.00 158,510.00 1,490.00 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมผูนำชุมชน 
คณะกรรมการหมูบานและสวน
ราชการ 

20,000.00 10,800.00 10,800.00 9,200.00 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ

40,000.00 5,250.00 5,250.00 34,750.00 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล. เดิม สายบาน
นายสมศักดิ์ เทศประสิทิธิ ์ถึง 
หนองกอจอ บานอูนดง หมูที่ 1 

256,700.00 253,200.00 253,200.00 3,500.00 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
สายขางวัดโพนบก ถึงปาชา
สาธารณะประโยชนบานหวยบุน 
หมูที่ 3 

262,500.00 259,000.00 259,000.00 3,500.00 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทาง
ไปปาชาบานนาใน บานนาใน หมูที ่
5 

256,700.00 253,400.00 253,400.00 3,300.00 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

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

263,300.00 253,500.00 253,500.00 9,800.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชือ่มตอถนน คสล.เดิม สายบาน
นายศรศาสตร โถชาล ีถึงบาน นาย
อภิชาต ถานะลุน บานผกัคำภูใหม 
หมูที่ 9 

318,000.00 313,800.00 313,800.00 4,200.00 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
สายบานนางแทน วงศรีลา ถึง 
บานนายลำพัง นรบุตร บานผักคำ
ภูใหม หมูที ่9 

309,700.00 305,400.00 305,400.00 4,300.0 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน 
สายหวยสวนปาน บานผักคำภู หมู
ที ่๑๑ 

256,700.00 253,400.00 253,400.00 3,300.00 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

260,300.00 240,100.00 240,100.00 20,200.00 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 9,146,400.00 8,737,000.00 8,737,000.00 409,400.00 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,062,400.00 2,621,600.00 2,621,600.00 440,800.0 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

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

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

150,000.00 117,774.00 117,774.00 32,226.00 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. สาย สปก. นา
ทัน - นาเลา บานนาทัน หมูที่ ๗ 

379,000.00 373,700.00 373,700.00 5,300.00 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล. สาย 
สปก. นาเลา - นาทัน บานนาเลา 
หมูที่ 4 

318,000.00 313,600.00 313,600.00 4,400.00 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลติ
น้ำประปาหมูบาน บานนาใน หมูที่ 
5  

200,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

197,300.00 197,300.00 2,700.00 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลิตน้ำ
อุปโภค บริโภค บานนาทัน หมูที่ 
7  

282,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

278,300.00 278,300.00 3,700.00 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสำนักงานนาทำงาน 5,000 0.00 0.00 
(ไมใชงบประมาณ) 

5,000 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม สายคุม
บานนอยบัวบานหนองผือนอย  
หมูที่ 8  
 

371,200 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

371,200 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล. เดิม สายบาน
นายสมศักดิ์ เทศประสิทิธิ ์ถึง 
หนองกอจอ บานอูนดง หมูที่ 1 

153,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

153,000 0.00 0.00 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางระบบระบายน้ำภายใน
หมูบาน สายสมาแยกวัดภูริทัต
ตถิราวาส - คุมทาเรือ บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

237,900 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

0.00 0.00 0.00 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลิต
น้ำประปา บานผกัคำภ ูหมูที่ 11 

273,300 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

0.00 0.00 0.00 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. สายนาทัน - 
นาเลา บานาทัน หมูที ่7 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

9,648,000 5,833,333 5,833,333 3,814,667 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
สายบานนายพรมมา เปงคำภา ถึง
ทางหลวงชนบท บานนาเลา หมูที่ 
4  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4,167,000 2,685,000 0.00 0.00 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันมหกรรมวิชาการ 
เฉลิมพระเกียรติศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

425,000.00 296,400.00 296,400.00 128,600.00 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

1,225,000.00 842,880.00 842,880.00 382,120.0 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม)  1,935,000.00 1,620,163.52 1,620,163.52 314,836.48 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

465,000.00 462,000.00 212,000.00 3,000.00 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน) 

50,000.00 26,600.00 26,600.00 23,400.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศกึษา (คาอปุกรณ
การเรียน) 

50,000.00 26,600.00 26,600.00 23,400.00 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน) 

75,000.00 39,900.00 39,900.00 35,100.00 

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

107,500.00 57,190.00 57,190.00 50,310.00 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

3,000,000.00 2,588,100.00 2,588,100.00 411,900.00 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการเขาคายภาษาอังกฤษแบบ
เขมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเลนกีฬา 80,000.00 79,102.00 79,102.00 898.00 

62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

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

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000.00 9,960.00 9,960.00 40.00 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการเขาคายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5-6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

65. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนใน
กลุมตำบลนาใน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

66. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

67. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

68. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาภูไท 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

69. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยบุน - 
นาทัน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

30,700 26,300 26,300 4,400 

70. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอูนดง -
หนองไชยวลาย 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

30,700 26,300 26,300 4,400 

71. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหมูบานปลอดขยะ 40,000.00 22,050.00 22,050.00 17,950.00 

72. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิง่แวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหนาบานนามอง 27,000.00 26,860.00 26,860.00 140.00 

73. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงธรรมะ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

74. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักพื้นที่สีเขียว 

3,000.00 2,800.00 2,800.00 200.00 
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รายละเอียดบัญชีรายการครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ  2564   
ที่มีการลงนามในสัญญา/การเบิกจาย  แยกไดดังนี้ 

 

 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

1. งานบริหารทั่วไป ตูเกาอี้ประชุม จำนวน 25 ตัว โดย
มีคุณลักษณะ1. ขาเหล็กเหลี่ยม2. 
ความกวางไมนอยกวา 43 ซม.3. 
ความลึกไมนอยกวา 55 ซม.4. 
ความสูงไมนอยกวา 90 ซม 

12,500 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

2. งานบริหารทั่วไป เกาอี้ผูบริหาร จำนวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี1้.ความกวางไม
นอยกวา 64 เซนติเมตร2.ความ
ลึกไมนอยกวา 73 เซนติเมตร3.
ความสูงไมนอยกวา 118 
เซนติเมตร 

12,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

3. งานบริหารทัว่ไป โตะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ 1. ขนาด 4 ฟุต 
2. ความกวางไมนอยกวา 120 
ซม.3. ความลึกไมนอยกวา 65 
ซม.4. ความสูงไมนอยกวา 75 
ซม. 

9,200 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 
 

0.00 

4. งานบริหารทั่วไป เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน - ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ-จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

28,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

5. งานบริหารทั่วไป โทรทัศน แอล อ ีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 
เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 

31,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

6. งานบริหารทั่วไป ตูทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ  
(น้ำเยน็ 1 หัวกอก) 

6,000 5,900 5,900 100 

7. งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล* 

22,000 22,000 22,000 0.00 

8. งานบริหารทั่วไป เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) 18,000 17,000 17,000.00 1,000 
9. งานบริหารทั่วไป คาบำรุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ 
90,000 34,300 34,300.00 55,700 

10. งานบรหิารงาน
คลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) 

30,000 29,500 29,500 500 

11. งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดำ (18 หนา/นาที) 

2,600 2,600 2,600 0.00 

12. งานปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

คาบำรงุรักษาและปรับปรุง 
ครภุัณฑ 

100,000 0.00 0.00 100,000 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

13. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

17,000 17,000 17,000 0.00 

14. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องกำเนิดไฟฟา จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ เปนเครื่อง
ที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
ขนาดไมนอยกวา ๕ กโิลวัตต เปน
เครื่องยนตดีเชล (เปนครุภัณฑที่อยู
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 

55,500 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

15. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครือ่งตบดิน จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ืองใหมที่
ไมเคยผานการใชงานมากอน  
น้ำหนักเครื่องตบดินไมนอยกวา 
80 กก. แรงบดอัดไมนอยกวา 5 
ตัน และความเร็วในการตบไมนอย
กวา 5000 คร้ัง/นาที จัดซื้อตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

21,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

16. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบตัิ เปนเครื่อง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 13 
แรงมา ขนาดใบตัดไมนอยกวา ๑๐ 
นิ้ว และชนิดเครื่องยนตเบนซิล ๔ 
จังหวะ จัดซื้อตามราคาทองถิน่ 

55,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

17. งานบรหิารทัว่ไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
เปนชนิดไฟฟา กำลังไฟ 1510 
วัตต แรงกระแทก 1450 ครั้ง/
นาที น้ำหนกั 15 กก. พรอมดอก
ปลายแหลม 1 ดาม และดอก
ปลายแบน 1 ดาน จัดซือ้ตามราคา
ทองถิ่น 

30,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

18. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ชุดทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรีต (Slum Test) จำนวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
ถาดรองรับตัวอยางทำดวยโลหะ
แผน มีขนาดไมนอยกวา 
23.5x24x2.5 นิว้ มีหหูิ้ว 2 ดาน 
จำนวน 1 ถาด กรวยสลัมทำดวย
แสตนเลส จำนวน 1 อัน เหล็ก
กระทุง จำนวน 1 อัน ชอนตัก
ตัวอยางจำนวน 1 อัน เกรียง 
แปลงทองเหลือง จัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น 

8,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามในสัญญา/

ผูกพัน 
เบิกจาย คงเหลือ 

19. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อุปกรณทดสอบคอนกรีต จำนวน 
1 เครือ่ง โดยมีคุณสมบัติ เปน
เครื่องใหมที่ไมเคยผานการใชงาน
มากอน เปนรูปทรงสี่เหลี่ยม 1 ชดุ 
มี 3 ลูก มีรูปทรงลูกบาศกขนาด 
15x15x15 ซม. ทำดวย
เหลก็หลอ ดานในใสเรียบ ใชหลอ
คอนกรีต จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 

8,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

20. งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเครื่องสูบน้ำสามารถ
สูบน้ำได 1130 ลติรตอนาท ี
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16000 
บาท โดยมีคุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑสำนัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาบญัชี
มาตรฐานครุภัณฑสำนัก
งบประมาณ 

48,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 300 

21. งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) 68,000 66,000 0.00 2,000 

 
  

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ  ป  2564 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามแบบ ผ.02/ แบบ ผ.02/1 / แบบ ผ.03  

 

ยุทธศาสตร 

ป  2564 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
นำไปบรรจุเทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 
ดำเนินการตามแผนฯ/ 

ใชงบประมาณและ 
ไมใชงบประมาณ 

การเบกิจาย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานการเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

78 
8 7 5 

2.การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
และรายการครุภัณฑ 

179 
83 63 43 

3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวฒันธรรมทองถิ่น 

57 
30 21 21 

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

26 
12 4 4 

รวม 340 133 95 73 
คิดเปนรอยละ 100 39.12 27.94 21.47 
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สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
    (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลตำบลนาใน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร 
 

  ผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่  
พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลตำบลนาใน เมือ่วันที ่ 18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาใน  20 18.63 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17.39 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       10 9.63 
 3.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน ในเขตจังหวัด       10 9.63 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9.63 
 3.4 วิสัยทัศน       5 4.88 
 3.5 กลยุทธ        5 4.63 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4.75 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4.88 
 3.8 แผนงาน       5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 

รวมคะแนน  100 94.05 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-26- 
 

       รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลตำบลนาใน เมื่อวันที่   18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

20   

 1.1 ขอมูล เกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ งของ
หมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ 
ลักษณะของไม /ป าไม  ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  
ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ  

2 2  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ) 

2 1.75  

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอืน่ ๆ 

2 2  

1.7 ขอมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

2 2  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

2 1.38  

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวม
ต รวจส อ บ  ร วม รั บ ป ระ โย ชน  ร วม แก ป ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบล
นาใน 

3 2.5  

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   
2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตำบล 
นาในในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนา
ใน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

5 5  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคั บ ใช  ผลของการบั งคั บ ใช  
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

3 2.38  

2 .3  การวิ เคราะหทางสั งคม เชน  ดานแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญ หายาเสพติด   เทคโน โลยี  จารีต  ประเพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 2.75  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 2.63  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร  
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ 
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.38  

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ได แก  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.25  

3 ยุทธศาสตร 60   

3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน
สอดคล อ งกั บ สภ าพ สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand 4.0 

10 9.63  

3.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน  
ในเขตจังหวัดสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมของ
ท องถิ่ น  และยุทธศาสตรจั งห วัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.63  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 

10 9.63  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตำบลนาใน ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลตำบลนาใน  และสัมพันธกับ
โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 4.88  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลนาใน  ที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 4.63  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4.75  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาล
ตำบลนาใน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4.88  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของเทศบาล
ตำบลนาในที่มีความชัดเจน นำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดงักลาว 

5 5  

3 .9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนา
ทองถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรของเทศบาลตำบล 
นาใน 

5 5  

รวมคะแนน 100 94.05  

 
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 )  ของเทศบาลตำบลนาใน มีความสัมพันธกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  
  ผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน  เมื่อวันที ่ 18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.63 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.25 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.88 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9.51 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.50 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.75 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.63 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.88 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4.88 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.75 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.88 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.75 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกบัวัตถุประสงค  5 4.88 
รวมคะแนน  100 95.17 
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รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน  เมื่อวันที ่ 18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพฒันา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลนาใน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.63  

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ได ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อำนาจหนาที่ท่ีไดกำหนดไว 

5 4.75  

2 .2  วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต าง ๆ  มาใช เพื่ อวั ด ว าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 
ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุ วัตถุป ระสงคและเป าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก ารต าม ที่ ได รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

 
 

4.63 

 

 3.2  วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4.25  

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ทีเ่กิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลนาใน  ในมิตติาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ(Integration) กับเทศบาล
ตำบลนาใน  ที่มีพื้นที่ติดตอกนั 

10 
5 

 
4.88 

 

 4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  

5 4.63  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60   
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตำบล 
นาในและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลนาในที่
กำหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5  

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 
มี วัตถุประสงค ชั ด เจน (clear objective) 
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทาง
ที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย างไร กลุ ม เป าหมาย  พื้ นที่
ดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตน
ในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ ม เป า ห ม า ย ข อ ง โค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใค รคื อกลุ ม เป าห ม ายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุมเปาหมายรอง 

5   

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) 
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคัง่ ยั่งยืน 

5 4.50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศนูยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพือ่สรางสงัคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) 
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดนิที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.63  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำ
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิคา โภคภัณฑ ไปสูสนิคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา แลว
ตอยอดความไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.88  

 5.7 โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตร
จังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถิน่มีความสอดคลอง
กับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ไดกำหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปน
ปจจุบนั 

5 5  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยนืภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได  เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนทองถิน่ที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
นำ้) (LSEP) 

5 4.88  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (Efficiency) (3 ) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4 ) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

5 4.75  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ในเชิ งประจักษ                
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำ
กวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.88  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้ วัด  (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรบั 
มี ก า ร ก ำห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช บ อ ก ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่ เกิดที่สิ่ งที่
ไดรับ  (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4.75  

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นไดจริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
ม าก ก ว า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงคควรคำนึงถงึ (1) มีความเปนไป
ได และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) 
ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4.88  

                                         รวมคะแนน 100 95.17  
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สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
แบบที่  1   แบบชวยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
 
คำชีแ้จง :  แบบที่ 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ   
              องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครอง 
              สวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดำเนินการ 

ไมมี 
การดำเนินการ 

สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา  
ทองถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิน่พิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

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

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น                  

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มกีารจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการ
ติดตามผลการนำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้
 

  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนา
ดานการเกษตร
และดานอาชพี
เสริม 

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

 
78 

 
33,215,800 

 
76 

 
30,892,400 

2. การพัฒนา
ชุมชนหมูบานให
นาอยู 

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

179 
 

164,401,950 
 

174 
 

150,647,250 

3. การพัฒนา
ทางการศึกษา 
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 126 105,859,050 165 141,973,350 345 193,399,750 340 227,407,050 331 210,958,950 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได  

(133 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ

ของ
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของ

ขอบัญญัติ+ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ+โอน
ตั้งจายรายการ

ใหม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น   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 +  
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 4 + 
-โอนตั้งจายรายการใหม = 20 

152 59,605,700 

๕ สามารถดำเนินการได 
- ขอบัญญัติ =  70 + 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 5 + 

-โอนตั้งจายรายการใหม = 20  

95 42,062,300 

 

ปญหาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

1. การดำเนินงานดานโครงสรางพืน้ฐานจะตองมีคุณภาพมากกวาเดิม เชน ไหลทางของถนน
จะตองไดมาตรฐาน 

2. ดานการเกษตรและดานอาชีพเสริมอยากใหมีการขุดเจาะบอบาดาลเพือ่ใชน้ำในการทำ
การเกษตรโดยการใชไฟฟาแบบโซลาเซล 

3. การดำเนินงานของโครงการแตละครั้งอยากใหแจงคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

4. การแกไขปญหายาเสพติดอยากใหมีการแกไขอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากทุกวันนี้ยาเสพติด
ไดมีผลกระทบตอสถานศึกษามากขึ้น   

5. การซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร อยากใหเปลี่ยนเปนซอมแซมถนนหินลูกรัง เนื่องจาก
ถาซอมแซมถนนดวยดินลูกรังแลวถนนจะไมมีความคงทน พอถึงชวงฤดูฝนก็จะทำใหดิน
พังทลายไป  ถาเปลี่ยนมาซอมแซมถนนโดยการใหหินลูกรังจะทำใหถนนมีความมั่นคง มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

6. ปญหาเรื่องของเอกสารสิทธิ์  ทำใหมีอุปสรรคในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน  ขุดเจาะบอบาดาล  กอสรางถนนในเขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

 

แบบที่ 2  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 2/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหประเมินผลการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กำหนดไว และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานป
ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน 
2. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน   …………………………………………………………...    

 

สวนที่ 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2564 
1. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจำนวนโครงการที่ไดปฏิบตัิ 

 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 78 7 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 179 63 
3. ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา  ศาสนา กีฬา และ

วัฒนธรรม 
57 

21 

4. ยุทธศาสตรการดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 26 4 
รวม 340 95  (27.94) 

 
สวนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
 คำชี้แจง 

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   
 



-41- 
 

     1.2 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหโดยระบบ spss for window 
     1.3 จำนวนแบบสอบถามที่แจกเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน  150  ชุด 
จำนวนผูตอบแบบประเมิน   100  คน  
  2. กำหนดใหคาคะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนาใน ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แยกแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและรอยละเพศของกลุมตัวอยาง 
 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

42 
58 

42.00 
58.00 

รวม 100 100 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง 
 

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

มากกวา ๖๐ ป 

0 
5 

35 
29 
26 
5 

0.00 
5.00 

35.00 
29.00 
26.00 
5.00 

รวม ๑00 100 
 
 
ตารางที ่3 แสดงจำนวนและรอยละการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

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

35 
49 
5 
5 
6 
0 

35.00 
49.00 
5.00 
5.00 
6.00 
0.00 

รวม ๑0๐ 100 
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ตารางที่ 4  แสดงจำนวนและรอยละอาชีพหลักของกลุมตัวอยาง  
อาชีพ จำนวน รอยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

รับจาง 
นักเรียน/นักศึกษา 

เกษตรกร 

15 
0 
8 

20 
2 

55 

15.00 
0.00 
8.00 

20.00 
2.00 

55.00 
รวม ๑50 100 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน  ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาในในภาพรวม 
   
1. ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 20   75   5   
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

35  60   5   

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

90   10   0  

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ 
     สาธารณะ 

20   75   5   

5)  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 35   55  10   
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 40   58   2   
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 55   40   5  
8)  การแกไขปญหา  และการตอบสนองความตองการของ  
     ประชาชน 

38   60    2 

9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 40   50   10  
                                                                         รวม 41.44  53.67 4.89  

 
จากตารางที ่5  พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน ในภาพรวม 
เฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากรอยละ  41.44  ระดับความพึงพอใจรอยละ  53.67  และระดับไมพอใจ 
รอยละ  4.89   
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  
ในรอบปงบประมาณ พ   4625 .ศ . แยกแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนน
เทศบาลตำบลนาในเทาใด 
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพฒันาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม  

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.00 
5. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

9.00 

8. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 10.00 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 8.38 

  จากตารางที่  ๖ พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการพัฒนาดาน
การเกษตรและดานอาชีพเสริม ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.38  

 
ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 

ประเด็น 
 

คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชนทราบ 8.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
      ในทองถิ่น 

10.00 

8)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                        ภาพรวม 8.7 

 
ตารางที่ 7 พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.70 
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ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถิน่ทีม่ีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 10.00 
3)  มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.00 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.00 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
      ในทองถิ่น 

9.00 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                      ภาพรวม 8.75 

 
ตารางที่ 8 พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.75 
 
ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล     
นาใน  ในดานการพฒันาดานสิ่งแวดลอมและการทองเทีย่ว 
 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 10.00 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.00 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
      ในทองถิน่ 

9.00 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                    ภาพรวม 8.50 

 
ตารางที่ 9  พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอแผนพัฒนาทองถิ่นในดานสิ่งแวดลอมและการทองเทีย่ว 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.50 
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สวนที่  4   
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

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

- สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพ  เพื่อใหราษฎรมีรายได 
เสริมในครัวเรือน 
            1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
   -พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อความใหประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย 
   -มีการสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 
นาใน 
   -ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแล ชวยเหลือ เพ่ือใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
   -แกไขปญหาเกี่ยวกับภัยแลง วาตภัย  อุทกภัย  และรักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน 
   -มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเปนการสงเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟง
ความคิดเห็นเสียงสวนใหญ และเคารพเสียงสวนนอย 
   - มีการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น เพื่อใหมีความรูความสามารถ และพัฒนาการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  1.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา  กีฬา  
และวฒันธรรมทองถิ่น 
   -อดุหนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีตำบลนาใน เพือ่พัฒนาการเรียน
การสอนและกิจกรรมทางการศึกษา   

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาใน เปนสถานที่พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมี 
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนทีพ่รอม ในการดูแล
เด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมวัย 
  1.1.4  ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
   -จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมมะ  โดยการสรางรายไดใหกับชุมชนจาก
การทองเที่ยว เชน โฮมสเตย  การจำหนายสินคาพ้ืนเมือง  สินคา OTOP  เปนตน 
   -มีการอนุรักษทรัพยากรปาไม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  กำจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตภัย  น้ำทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพือ่สามารถดำเนินการไดทันทวงที   

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

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

 (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงาน
วามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนที่คนหา  การรณรงคปองกัน  
การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

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

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
  (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  
ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
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(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีน้ำทวมขัง
ภายในหมูบาน การเผาออย  ทำใหเกิดมลพิษทางอากาศ  ปญหาที่ทำกินในเรื่องของเอกสารสิทธิ์  เสนทาง
คมนาคมยงัไมครบทุกสาย  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปที่ผานมา 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  

______________ 

 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โดยจัดทำรายงานผลและเสนอ
ความเห็นพรอมขอเสนอแนะซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาล
เสร็จเรียบรอยแลว 

 

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 2561  ขอ ๓๐ (๕)  
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เทศบาลตำบลนาใน  จึง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
เพือ่ประกาศใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

                                            
 

(นายชาติชาย  โถตันคำ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. ขอมูลสภาพ
ทัว่ไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ทีต่ั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชพีแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเกบ็ขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิน่ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวดั ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ทีส่ีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit   
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกบัแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพือ่ใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๑. การสรุป
สถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการ
วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนนิการไดมี
จำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัตใิน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อ
วัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการ
ของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพืน้ที่
ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมคีวาม
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มวีัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถปุระสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
(๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปนศนูยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ 
ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นำไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพือ่สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกบั
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) 
 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  

______________ 

 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โดยจัดทำรายงานผลและเสนอ
ความเห็นพรอมขอเสนอแนะซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาล
เสร็จเรียบรอยแลว 

 

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 2561  ขอ ๓๐ (๕)  
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เทศบาลตำบลนาใน  จึง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
เพื่อประกาศใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

                                 
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

        นายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
 


