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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  นั้น 
 

  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  เพ่ือแสดงผล
การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

(นางประกายวรรณ  งันปัญญา) 
                  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ 

          นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะการติดตามและประเมินผลเป็นเสมือนเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานได้
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพ่ือจะ
ได้น าไปปรับปรุง แก้ไขให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ในนามผู้บริหารท้องถิ่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ ที่ได้จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล
ที่ได้จะน าใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
ในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยการด าเนินการงานตามอ านาจหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ค าน า 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและรายงานผลการติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือ และให้ข้อมูลต่อการด าเนินงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการติดตามและประ เมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ด าเนินงาน และประชาชนในชุมชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

********************* 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม(Monitoring) และการประเมินผล(Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อจึงเป็นการติดตามผล
ที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อตรวจดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึ งจุดแข็ง(strengths) 
จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) และปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลนาหัวบ่อ 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ เป็นการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม 
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รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายติดตาม
และประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใดจึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการการยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดฯ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลนา
หัวบ่อ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ก าหนดว่า 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
        ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

(5)  
(6)  
(7)  

     ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
    ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

(8)  
(9)  
(10)  

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้  
ประชาชนในต าบลนาหัวบอ่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 

       ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสบิวัน 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   ประธานกรรมการ 
๒. นายเกียรติศักดิ์  โยตะสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓. นายประวิน   การุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. นายเจริญ  แก้วโงน  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2  กรรมการ 
๕. นายศรีทอน  ค าทะเนตร ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๘  กรรมการ 
๖. นางไพพร  พูลกล่ า  สมาชิก ส.ท. เขต 1  กรรมการ 
๗. นายเล็ง  อันสุข  สมาชิก ส.ท. เขต ๒  กรรมการ 
๘. นางพิลัยวรรณ  ไชยตะมาตย์ สมาชิก ส.ท. เขต ๒  กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
๑๐. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ต้อง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล 

นายก ทต.นาหัวบ่อ สภา ทต.นาหัวบ่อ 

นายก ทต.นาหัวบ่อ คณะกรรมการพัฒนาของ 

อบต.หนองสังข์ 

นายก ทต.นาหัวบ่อ 

รายงานผล 
เสนอ 

เสนอ 

เสนอ เสนอ 
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1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศบาลต าบลนาหัวบ่อเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งหมดโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
  
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงท า
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
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 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
 7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อแต่ละคนแต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลนาหัว
บ่อเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล     
นาหัวบ่อ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

6 
ส่วนที่ ๒ 

การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 

งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะกิจ 
กรรมการเรยีนรู ้

๑๕,๐๐๐ 30,000 56,800     กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓,๘๐๐,๐๐๐ 2,588,000 2,437,000     กองการศึกษา 

3. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลนา
หัวบ่อ 

60,000 40,000 39,975     กองการศึกษา 

4. โครงการอบรมวัยรุ่นวยัใสห่างไกลยา
เสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000     กองการศึกษา 

5. โครงการอบรมส่งเสรมิและต่อยอดการ
เรียนรูต้ามแนวทางศาสตร์พระราชา 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000     กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

6. โครงการจ่ายเงินอุดหนุนอปท.อื่น ๒๐,๐๐๐ 30,000 39,980    โอนเพิ่ม 10,000 กองการศึกษา 

7. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรยีนอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

1,127,000 1,426,550    โอนเพิ่ม  กองการศึกษา 

8. โครงการค่ายวิชาการ ๔๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

9. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)ใหก้ับ
โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 1,961,157 1,888,697.12     กองการศึกษา 

10. โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรยีนรู้
ของเด็กและเยาวชน 

๒๐๐,๐๐๐ 120,000 120,000     กองการศึกษา 

11. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ๒๐,๐๐๐ 6,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

12. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

(ขอสนับสนุน) 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

13. โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 30,300 -    ผูกพัน 30,300 กองการศึกษา 

14. โครงการปรับปรุงภมูิท้ศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลนาหัวบ่อ 

๔๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

 



 

 

8 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

15. โครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน ๔๐,๐๐๐ 30,000 50,000    โอนเพิ่ม 20,000 กองการศึกษา 

16. โครงการเรียนรู้วิถีพุทธ ๒๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

17. โครงการอบรมส่งเสรมิการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในโรงเรียน 

9๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

18. โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรยีนรู้ของ
เด็กและเยาวชน 

๒๐๐,๐๐๐ 90,000 89,994     กองการศึกษา 

19. โครงการส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีและ
อนุรักษว์ัฒธรรมท้องถิ่น(ภูเพ็ก ผ้าคราม 
ต านานสายน้ า) 

๕00,000 200,000 279,000     กองการศึกษา 

20. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจารีต
ประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

 

 

 

 



 

 

9 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

21. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

12๐,๐๐๐ 30,000 39,980    โอนเพิ่ม 10,000 กองการศึกษา 

22. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

23. โครงการเยาวชนรักษ์ดนตร ี ๒๕,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

24. โครงการส่งเสริมการเรยีน 
ภาษาต่างประเทศภาคฤดูร้อน 

12๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

25. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

400,000 90,000 89,994     กองการศึกษา 

26. ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิค า 

31,000 10,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

10 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร- 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100,000 10,000 4,000     กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการพัฒนาทักษะการปฎิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

40,000 30,000 49,990    โอนเพิ่ม 20,000 กอง
สาธารณสุข 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐     กอง
สาธารณสุข 

4. โครงการหน้าบ้าน น่ามองชุมชนปลอด
โรค 

100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

5. โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในต าบลนาหัวบ่อ 

60,000 30,000 73,850    โอนเพิ่ม 44,100 กอง
สาธารณสุข 

6. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สาธารณสุขต าบลนาหัวบ่อ 

100,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

8. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ( 

COVID) และการจดัท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเอง 

20,000 20,000 19,200     กอง
สาธารณสุข 



 

 

11 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร- 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน 

30,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

10. โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกู้ชีพกู้ภัย) 

1,300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

11. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 400,000 380,000 379,450     กอง
สาธารณสุข 

12. โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฎิกูล 100,000 80,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

13. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 83,500     กอง
สาธารณสุข 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร- 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

14. โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศกัยภาพ
ส าหรับผู้ปฎิบตัิการฉุกเฉินเบื้องตน้ หลักสูตร
เชิงปฏิบัติการ 

30,000 30,000 30,000     กอง
สาธารณสุข 

15. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารีฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 80,000 79,750     กอง
สาธารณสุข 

16. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐     กอง
สาธารณสุข 

17. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 

100,000 100,000 99,350     กอง
สาธารณสุข 

18. โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อกรณี
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

( COVID) 

470,000 470,000 464,570     กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

๑๓,๑๐๐,๐๐๐ 13,018,800 12,099,400     กองสวัสดิการฯ 

2. โครงการเบี้ยความพิการ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 3,456,000 3,116,000     กองสวัสดิการฯ 
 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๒๒๐,๐๐๐ 216,000 198,000     กองสวัสดิการฯ 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัสาธารณะ
ต่างๆ 

๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
 

5. โครงการผู้สูงอายุแจม่ใส  ห่างไกลโรค
ซึมเศรา้ 

๘๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้สูงอายุต าบลนาหัวบ่อ 

150,000 100,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
 

7. โครงการออกเยีย่มผูสู้งอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ - 
 

-    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ๕๐,๐๐๐ 150,000 148,395     กองสวัสดิการฯ 

9. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผูสู้งอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

10. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส 

๘๐,๐๐๐ 30,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

11. โครงการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ๓๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

12. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 

13. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 100,000 80,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการฯ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร- 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ 150,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์ 100,000 - -    ไมไ่ด้ด าเนินการ กองการศึกษา 

3. โครงการแข่งขันกีฬาจตรุมิตรระหว่าง
หน่วยงาน ส่วนราชการ ในต าบลนาหัวบ่อ 

30,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุม่ต่างๆ ในเขตต าบล
นาหัวบ่อ 

๔๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 

5. โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บา้นหมู่ที่ 
๖,๑๑,๘,๑๓,19 

๑,6๐๐,๐๐๐ 150,000 148,395     กองการศึกษา 

6. โครงการก่อสร้างต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิค า 

๓๑,๐๐๐ 150,000 148,395     กองการศึกษา 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒.7 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชน/กลุม่อาชีพต่าง ๆในต าบลนาหัวบ่อ 

150,000 150,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคม 

3. 
 
 

โครงการส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาหัวบ่อ) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 50,000     กองการศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ประจ าปี  
2563 

50,000 30,000 30,000     กองการศึกษา 

5. โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวภเูพ็กเชิง
ประวัติศาสตร ์

๙,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการก่อสร้างฉางข้าวประจ าหมู่บ้าน ๔๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
๒. โครงการrพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวและ

จ าหน่ายสินค้า OTOPต าบลนาหัวบ่อ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บน้ าภูเพ็ก 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

4. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทภู
เพ็ก 

5,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นผ้า
คราม 

3,500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

18 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๕๐๐,๐๐๐ 30,300 -    ผูกพัน 30,300   กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ 230,000 -    ผูกพัน 230,000 กองช่าง 

๓. โครงการซ่อมแซมเมรุ บ้านนาดี หมู่ที่ 16 ๓๐๐,๐๐๐ 71,900 -    ผูกพัน 71,900 กองช่าง 

๔. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ๘๐๐,๐๐๐ 49,000 45,700     กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รอบเมร ุ

๓๐๐,๐๐๐ 45,000 41,000     กองช่าง 

๖. โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนพิธี 350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๔ ศูนย์ต าบลนาหัวบ่อ 

๔๐๐,๐๐๐ 255,000 252,000     กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที๑่ เส้นเลียบ 
คลองชลประทาน 

350,000 111,300 111,300     กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒  
เส้นหนองเดิ่น จากบา้นนายพรรษา  วังทะ
เพชรถึงวัดหนองเดิ่น 

3๕๐,๐00 3๕๐,๐00 -    โอนไปตั้งจ่ายเป็น
โครงการคสล. ม.2 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๓ เส้นสาย
หอถังประปาลูกบอล 

250,000 240,000 239,500     กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๔ เส้น
ภายในบ้านบัวห้วยทรายสายทางเข้าหมู่บ้าน 

๑๘๐,๐๐๐ 91,000 90,000     กองช่าง 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ ๕ เส้นลดั
คลองสายใหญ่บ้านนายไกรศักดิ ์

300,000 200,000 -     กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ ๙ เส้น
หน้าบ้านผู้ใหญ ่

๓๐๐,๐๐๐ 265,000 263,000     กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ เส้น
ภายในหมู่บ้าน   

500,000 260,000 258,500     กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๙ เส้น
สายบ้านนายอรุณ  การุญ 

๒๒๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ เส้น
ภายในหมู่บ้าน 

๑๒๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ เส้น
ภายในเขตพื้นท่ีหมู่บา้น 

๓๕๐,๐๐๐ 237,600 234,600    ผูกพัน  
234,600 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ เส้นไป
ป่าช้า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 199,000     กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑๗ เส้น
สวนมะขาม 

๒๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 

 



 

 

20 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๘ เส้น
จากบ้านนายแสวง อ่อนจงไกล ถึงบ้านนาย 
สุรพงษ์ชาเข็มทอ 

350,000 193,900 192,500     กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.หมู่
ที่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

441,000 438,500     กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.หมู่
ที่ ๓ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.หมู่
ที่ 4 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

175,700 -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.หมู่
ที่ 5 

๕๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 

500,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 

๒70,๐๐๐ 
 

265,000 264,000     กองช่าง 

 

 

 



 

 

21 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

27. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 

๓๐๐,๐๐๐ 200,000 198,000     กองช่าง 

28. โครงการซ่อมเสริมผิวถนน คสล.ภายในพ้ืนท่ี
ต าบลนาหัวบ่อ 

๓๐๐,๐๐๐ 370,000 367,000     กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที1่ 

๓๐๐,๐๐๐ 150,000 148,500     กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที2่ 

350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที3่ 

350,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที5่ 

10๐,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

33. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที6่ 

๓๓,๐๐๐ 
 

- -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

34. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที8่ 

๑๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

35. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที1่4 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

249,000     กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

36. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที1่6 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

200,000 199,000     กองช่าง 

 



 
 
เช็คข้อ45 

22 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

37. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที1่9 

๓๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

38. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมูท่ี่ ๗ เส้น
เชื่อมบ้านหนองไผ-่นาดีเส้นชลประทาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- -    โครงการเกินศักยภาพ  กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

39. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหนา้ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -    โครงการเกินศักยภาพ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมูท่ี่ ๑๓
ภายในหมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐ - -    โครงการเกินศักยภาพ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

41. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบา้นภูเพ็ก  
หมู่ที่ ๑๒ ต าบลนาหัวบ่อ เช่ือม บ้านประชา
สุขสันต์ หมู่ที่ ๙ ต าบลขมิ้น 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- -    โครงการเกินศักยภาพ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

42. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบ้านหนอง
เม็กหมู่ ๘ 

๑๘๕,๐๐๐ 
 

184,700 -    ผูกพัน 
184,700 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

43. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบ้านหนอง
เม็กหมู่ 2 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

129,000     กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

44. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบ้านโนนเรือ 
หมู่ ๓ (สระหลวง) 

๙๙๙,๐๐๐ 
 

- -    โครงการเกินศักยภาพ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

45 โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบ้านนาหัว
บ่อหมู่๑,๑๕ 

2,000,๐๐๐ ๙๙๙,๐๐๐ -     กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

46 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐวิถี
ประชารัฐบ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ 

๙๐,๐๐๐ 85,800     ผูกพัน 
85,800 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 



 
 
 

23 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

47. โครงการขุดลอกบ่อประปาบ้านโนนสูง ม๑๘ ๔๕๐,๐๐๐ 447,800 444,000     กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

48. โครงการขุดลอกบ่อประปาบ้านนาหัวบ่อ  
ม.๑,๑๕ 

๔๙๘,๐๐๐ 
 

497,400 497,400     กองช่าง 

49. โครงการ ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังและ
เสรมิลูกรังตามถนนสายต่างๆที่ช ารุดเสียหาย
ในเขตต าบลนาหัวบ่อ 

400,000 250,000 247,000     
 

กองช่าง 

50. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

400,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ  กองช่าง 

51. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก
น้ าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิค า 

๓๐๐,๐๐๐ - -    โครงการเกินศักยภาพ กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

52. โครงการก่อสร้างหอประชุมเทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

53. โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมคีวามสุข ๓๐,๐๐๐ 
 

50,000 49,000     กองช่าง 

54. โครงการก่อสร้าง/ต่อเตมิศาลาอเนกประสงค ์ ๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
55. โครงการขยายสะพานคสล.ข้ามคลอง

ชลประทานข้างเทศบาลด้านทิศตะวันออก 
๓๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 
 



 
 
 

24 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติ
ตาม 

เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

56. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับในต าบลนาหัว
บ่อ 

๙๕๐,๐๐๐ 968,000 967,981.89     กองช่าง 

57. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน/
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในเขต
พื้นที่ต าบลนาหัวบ่อ 

1,700,000 
 

950,000 1,197,221.40     กองช่าง/
หน่วยงาน

อ่ืน 
58. โครงการขยายเขตประปาภายใน

หมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๔,๕,๘,๑๐,๑๕,๑๗,๑๙ 

๒๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

59. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ - -    โครงการเกิน
ศักยภาพ 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

60. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตกนัตลิ่ง 
ห้วยนาจานหมู่ที๕่บล็อกคอนเวริ์สห้วยนา
เลาบรเิวณทีด่ินนายตาว ไชตะมาตย ์

๓๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

61. โครงการขุดลอกล าห้วย/หนอง/คลองบึง 
สาธารณะต่างๆในต าบลนาหัวบ่อ 

5,250,000 
 

304,800 304,800     กองช่าง 

62.  โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๒๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 
63. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น(ฝายแบบ มข.

2527) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 
 



 
 
 

25 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติ
ตาม 

เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ 19 

2๕๐,๐๐๐ 220,000 219,000     กองช่าง 

65. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ า ถังน้ าใสและ
โรงสูบน้ าพร้อมขยายท่อเมนต์ประปาสระ
หลวงบ้านโนนเรือ 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

-    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง/
หน่วยงาน

อ่ืน 
66. โครงการก่อสร้างถนน.คสล สายหน้าบ้าน 

นางจุฬารัตน์  ฟอร์รอย  บ้านโนนเรือ  หมู่
ที่ 13 

350,000 75,000 75,000     กองช่าง 

67. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตอเรือ 
สูงเนินบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 

350,000 75,000 75,000     กองช่าง 

68. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองปลา
ดุก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 

250,000 100,000 100,000     กองช่าง 

69. โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรบ้าน
หนองดินด า หมู่ที่ 2 นาค าขี้มด 

250,000 106,700 106,700     กองช่าง 

70. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า / วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ 

250,000 210,000 210,000     กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

เช็คทุกข้อ  
26 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติ
ตาม 

เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

71. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้าง ศพด.บ้าน
หนองไผ ่

290,000 290,000 290,000     กองช่าง 

72. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 

500,000 265,000 263,000     กองช่าง 

73. โครงการขยายถนนทางไปป่าช้า บา้นบัว
ห้วยทราย  หมู่ที่ 4 

100,000 64,000 64,000     กองช่าง 

74. โครงการขุดเจาะระบบบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งซัมเมอรส์  หมู่ที่ 8 

156,900 156,900 156,900     กองช่าง 

75. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านนาดี  
หมู่ที่ 16 

224,000 224,000 224,000     กองช่าง 

76. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บา้นนาสาวนาน หมู่ที่ 
9 

150,000 150,000 149,000     กองช่าง 

77. โครงการขุดลอกหนองค าเงิน หมูท่ี่ 
1,11,19 

390,000 390,000 388,000     กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 
 

27 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติ
ตาม 

เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

78. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายขา้งอ่าง
เก็บน้ าบ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 

100,000 
 

73,400 73,400     กองช่าง 

79. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังใน
พื้นที่ บา้นนาหัวบ่อ หมู่ 1,15 

150,000 150,000 150,000     กองช่าง 

80. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังใน
พื้นที่ บ้านหนองดินด า  หมู่ที่ 2 

100,000 100,000 99,000     กองช่าง 

81. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังสาย
เลียบล าห้วยทราย บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 

100,000 100,000 100,000     กองช่าง 

82. โครงการลงหินลูกรังถนนสายทางเข้าห้วย
นาเลาบ้านตอเรือ  หมู่ที่ 5 

150,000 150,000 149,000     กองช่าง 

83. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางร่วมทางแยกบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที1่ 

111,300 111,300 111,300     กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

28 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1.  โครงการธนาคารขยะชุมชน 30,000 - -    เบิกจ่ายใช้เงินอุดหนุน กอง
สาธารณสุขฯ 

2. โครงการจดัซื้อถังขยะ 300,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุขฯ 

3. โครงการคดัแยกขยะต้นทาง ๓๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการฝึกอบรมตามพระราชด าริและ
พระราชเสาวนีย์ 

20,000 20,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 50,000 20,000 18,115     ส านักปลัด 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
30,000 30,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4. โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 20,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 
5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ

ควบคุมไฟป่า  ประจ าปี 2563 
25,000 25,000 23,775     ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการอบรมเสริมสรา้งความรูด้า้นวินัย 
และการบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงาน 

๑๕,๐๐๐ 10,000 4,000     ส านักปลดั 

2. โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน 
เป็นประโยชน์แก่อปท. 

๕๐๐,๐๐๐ 240,000 208,845     กอง
สาธารณสุขฯ 

3. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็(เว็บไซต์) 10,000 10,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4. โครงการสอบแนวเขตทีส่าธารณะประโยชน ์ ๑๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อ 

๕๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ 
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๕,๐๐๐ 10,000 23,000    โอนเพิ่ม ส านักปลัด 

7. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร/สท.ผู้น าท้องถิ่น/พนักงานและ
ลูกจ้างทต. 

๓๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

9. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
วินัยและการบริหารงานบุคคลในการ
ปฎิบัติงาน 

15,000 15,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

10. โครงการก่อสร้างหอประชุมเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ 

1,000,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 



 

 

 

31 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

11. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 477,035    โอนเพิ่ม ส านักปลดั  

12. โครงการออกหน่วยบริการจดัเก็บภาษี ๒๐,๐๐๐ 10,000 4,000     กองคลัง 
13. โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมลูแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจ าปี 
๑๕๐,๐๐๐ 240,000 208,845     กองคลัง 

14. โครงการรับเสด็จ ๕๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

15. โครงการจดังานวันรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ 10๐,๐๐๐ 50,000     ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

16. ค่ารังวัดหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐     ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

17. โครงการอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ เช่นภาครัฐ 
เอกชนหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ตอ่
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ 20,000     ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

18. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

๑๒๐,๐๐๐ 20,000 12,553     ส านักปลัด  

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000 10,000 22,490    โอนเพิ่ม 12,500 ส านักปลัด 

3. โครงการติดตั้งเครื่องหมายและป้ายสัญญาณ
จราจร 

๙๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4. โครงการกู้ชีพกู้ภัยใส่ใจสุขภาพ 20,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ กอง
สาธารณสุข 

5. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับการ
ปฎิบัติงานของสมาชิกอปพร 

50,000 - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

6. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

200,000 100,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

7. โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลนาหัวบอ่ 
 

๒๐๐,๐๐๐ - -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
ต าบลนาหัวบ่อ 

๕๐,๐๐๐ 40,000 39,575     ส านักปลดั  

2. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาของ อปท. 

20,000 20,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  

3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20,000 20,000 49,500    โอนเพิ่ม 
 

ส านักปลดั 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงานที่ 9 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ งบตามแผน 
พัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-
2565) 

งบอนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 
ปี 2563 

เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,500 8,500 7,891.68     ส านักปลดั  
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๑๒,๔๐๐ 212,400 192,330.32     ส านักปลัด 
3. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย(ส.ท.ท.) 
๔๑,๐๐๐ 40,860 40,859.90     ส านักปลัด 

4. เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

450,000 495,120 495,119.46     ส านักปลัด  

5. เงินสมทบส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

260,000 212,400 209,362.50     ส านักปลัด 
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ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (ในระหว่างไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4) เป็นการด าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทาง
นโยบายที่ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบาย
ของผู้บริหารจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่ง
สามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังนี้ 

  1. ปัญหางบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 

  ด้วยสภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่ง
ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน และร่องระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร รวมทั้งถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในต าบล 
เพราะว่ายังขาดงบประมาณในการด าเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นว่า ควร
ประสานหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน างบประมาณ มาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป 

อีกทั้ง การที่จ าเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนโดยจะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นส าคัญซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ
ตามที่ได้รับประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 60,500,000 บาท นั้นมีการ
จัดสรรงบประมาณมาให้แต่ไม่เป็นตามท่ีประมาณไว้ เช่น ประเภทรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ (หมวด
ภาษีจัดสรร) ภาษีสรรพสามิต,ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ เป็นต้น 

  2. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับต าบล ยังพบว่าไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็ นตัวแทนของ
ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งในขั้นตอนการจัดท าเวทีประชาคมจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่มากกว่าร้อยละ 80 
ดังนั้น ควรที่จะต้องมีการสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
ตัดสินใจ” 

3. ปัญหาจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) มีจ านวนมากเกิน
ศักยภาพที่จะด าเนินการได้ 

ดังนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ ความ
คุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 
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  4. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

 กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร  

  5. แนวทางในการแก้ไข 

คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการ
ค านึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” 
ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพ่ือให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น 

ในส่วนกระบวนการในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั้งในรูปแบบหมู่บ้านหรือต าบล ถ้ามีความเป็นไป
ได้เห็นควรน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับสัดส่วนของประชาคมให้น้อยลงกว่าเดิมตามที่หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดเอาไว้ เหตุผล
เพราะว่าต้องการลดความยุ่งยากในการด าเนินเนื่องจากมีองค์ประกอบค่อนข้างมาก 

 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
   2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
   3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
    (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
    (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
    (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
    (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
    (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
    (8) แผนงาน 5 คะแนน 
    (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
   1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
   2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
   3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
   4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
   5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 

    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

    (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 

    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก

ครั้ง 
(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ ภายเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ
เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ 3) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน า
เครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์มาปฏิบัติงาน 

4)ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่าน 

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  
2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) การทดสอบและการวัด (tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง
ทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 
interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่ง
คล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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3) การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลนาหัวบ่อ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวต าบลนาหัวบ่อ 
หรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน 

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participantobservation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation)เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 

ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลนาหัวบ่อ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ เทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ 

6) แบบสอบความเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินทั้งในภาพรวมและแยก
ตามแตล่ะยุทธศาสตร์ 
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
2.5.1 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1)ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2)การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3)ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
(2)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
(3)ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
(4) วิสัยทัศน์ (5) 
(5) กลยุทธ์ (5) 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   (8) แผนงาน (5) 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.5.2 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 

ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล  

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

1. ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 3 

    

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 



2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.5 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 
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สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 9 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 10 

    

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 



3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาอ าเภอ (ตาม นส. กรมส่งเสริมฯ 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 2594 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562) 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 95.50 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป 
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 9.5 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 

 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความชัด 
เจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5) 5 

 

 

 

 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

 
โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

(5) 5 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 
 
 
 

(5) 5 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 

 รวมคะแนน 100  

 

3. การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 

แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้จะเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 

    (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    (2) การสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม 

    (3) การสอบถามความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (มี 6 ยุทธศาสตร์) 
   3.2ขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนเพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละหมู่บา้น (ท้ัง 12 
หมู่บ้าน) 
    (1) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

    (2) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

3.3 น าข้อมลูที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยจะมีรายละเอียด
ในการน าเสนอดังต่อไปนี ้

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม 

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  ชาย=42 คน  หญิง=58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 4 คน 20 – 30 ป=ี15  คน 

   31 – 40 ป=ี20  คน 41 – 50 ป=ี40  คน 
   51 – ๖0 ป=ี 19 คน มากกว่า 60 ปี =2  คน 

3. การศึกษา ประถมศึกษา=73   คน มัธยมศึกษา = 26  คน อนุปริญญา= 1 คน 
   ปริญญาตรี=0 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 

4. อาชีพหลัก รับราชการ=0  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=0 คน   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=15  คน รับจ้าง=15  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=10 คน เกษตรกร= 60 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
 
 



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น พอใจมาก 

8-10 คะแนน 
พอใจ 

4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 

1-3คะแนน 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 56 42 2 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 45 53 2 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 47 51 2 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 45 53 2 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 49 45 6 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 50 44 6 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 52 43 5 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 53 43 4 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 55 44 1 

ภาพรวม% 50.22 46.44 3.33 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาหัวบอ่ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ๔2 คน เพศหญิง 58 
คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 4๑-5๐ ปี การศึกษาจะเปน็ผู้ที่จบการศึกษาระดบัปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพ
เป็นเกษตรกร ข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากเฉลีย่ 50.22 % 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=45 คน  หญิง=55 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 10 คน 20 – 30 ป=ี12  คน 

    31 – 40 ป=ี24  คน 41 – 50 ป=ี20  คน 
    51 – ๖0 ป=ี 30 คน มากกว่า 60 ปี =4  คน 

3. การศึกษา ประถมศึกษา=70   คน มัธยมศึกษา = 25  คน อนุปริญญา= 3 คน 
    ปริญญาตรี=2 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 

4. อาชีพหลัก รับราชการ=0  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=0 คน   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=7  คน รับจ้าง=20  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=5 คน เกษตรกร= 68 คน 

    อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
 
 
 
 
 



50 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 

4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 

1-3คะแนน 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45 53 2 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 44 56 0 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 43 57 0 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 46 53 1 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 45 55 0 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 46 54 0 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 38 62 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 49 51 0 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 46 53 1 

ภาพรวม% 44.67 54.89 0.44 

 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาหัวบอ่  เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากตารางผลปรากฏว่า มผีู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง
55 คน เพศชาย45 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายรุะหว่าง 5๑-6๐ ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐม
ศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๕4.89 % 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=45 คน  หญิง=55 คน 
2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 7 คน 20 – 30 ป=ี20  คน 

     31 – 40 ป=ี9  คน 41 – 50 ป=ี29  คน 
     51 – ๖0 ป=ี 30 คน มากกว่า 60 ปี =5  คน 

3. การศึกษา ประถมศึกษา=37   คน มัธยมศึกษา = 55  คน อนุปริญญา= 0 คน 
     ปริญญาตรี=8 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 

4. อาชีพหลัก รับราชการ=6  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=5 คน   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=9  คน รับจ้าง=17  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=10 คน เกษตรกร= 52 คน 

     อ่ืนๆ (ระบุ)=1  คน 
 
 
 
 
 



51 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 

4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 

1-3คะแนน 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 35 58 7 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 27 62 11 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 27 61 12 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 30 53 17 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 31 56 13 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 33 52 15 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

33 54 13 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 32 50 18 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 33 48 19 

ภาพรวม (%) 31.22 54.89 13.89 

 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาหัวบอ่เกี่ยวกับด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและการ
ท่องเที่ยวจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 45 คน เพศหญิง 55 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 51-6๐ ปี การศึกษาจะเปน็ผู้ที่จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ไดจ้ากการ
ส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๕4.89 % 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=56 คน  หญิง=44 คน 
2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 0 คน 20 – 30 ป=ี9  คน 

     31 – 40 ป=ี5  คน 41 – 50 ป=ี20  คน 
     51 – ๖0 ป=ี 41 คน มากกว่า 60 ปี =25  คน 

3. การศึกษา ประถมศึกษา=50   คน มัธยมศึกษา = 38  คน อนุปริญญา= 7 คน 
     ปริญญาตรี=5 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 

4. อาชีพหลัก รับราชการ=0  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=0 คน   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=9  คน รับจ้าง=15  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=15 คน เกษตรกร= 61 คน 

     อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
 
 
 



52 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 

4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 

1-3คะแนน 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 34 62 4 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 32 60 8 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 32 61 7 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 29 65 6 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25 73 2 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30 70 0 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 28 72 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27 73 0 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 30 70 0 

ภาพรวม% 29.67 67.33 3.00 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาหัวบอ่ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน จากตารางผลปรากฏว่า มผีูต้อบแบบสอบถามเป็น

เพศชาย 56 คน เพศหญิง 44 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายรุะหว่าง 5๑-6๐ ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมลูที่ไดจ้ากการส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 
67.33% 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=55 คน  หญิง=45 คน 
2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี=10 คน 20 – 30 ป=ี22  คน 

     31 – 40 ป=ี12  คน 41 – 50 ป=ี20  คน 
     51 – ๖0 ป=ี24 คน มากกว่า 60 ปี =12  คน 

3. การศึกษา ประถมศึกษา=52   คน มัธยมศึกษา =40  คน อนุปริญญา=3 คน 
     ปริญญาตรี=5 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 

4. อาชีพหลัก รับราชการ=3  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=8 คน   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=7  คน รับจ้าง=10  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=15 คน เกษตรกร= 57 คน 

     อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
 
 



53 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพงึพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 

4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 

1-3คะแนน 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 38 62 0 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 35 65 0 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 39 61 0 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 42 58 0 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35 65 0 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 43 57 0 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 32 68 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 30 70 0 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 31 69 0 

ภาพรวม% 36.11 63.89 0.00 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาหัวบอ่ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
ตารางผลปรากฏว่า มผีู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 55 คน เพศหญิง 45 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง ๕๑-
๖๐ ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ไดจ้ากการ
ส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 63.89 % 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=53 คน  หญิง=47 คน 
2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี=3 คน 20 – 30 ป=ี17  คน 

     31 – 40 ป=ี5  คน 41 – 50 ป=ี17  คน 
     51 – ๖0 ป=ี35 คน มากกว่า 60 ปี =23  คน 

3. การศึกษา ประถมศึกษา=50   คน มัธยมศึกษา =44  คน อนุปริญญา=0 คน 
     ปริญญาตรี=6 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 

4. อาชีพหลัก รับราชการ=5  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=4 คน   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=10  คน รับจ้าง=10  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=3 คน เกษตรกร=72 คน 

     อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 
คะแนน 

พอใจ 

4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 

1-3คะแนน 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45 52 3 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42 58 0 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 46 50 4 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 45 55 0 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 47 52 1 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 49 51 0 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 42 58 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43 56 1 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 41 59 0 

ภาพรวม% 44.44 54.56 1.00 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาหัวบอ่ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงจาก
ตารางผลปรากฏว่า มผีู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 53 คน เพศหญิง 47 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-
60 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐมศกึษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ข้อมูลที่ไดจ้ากการส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 54.56 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

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

1. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยปี พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้มีการน าโครงการพัฒนาท้ังจากแผนพัฒนาในฉบับแรกและในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2563 ก็มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นก็จะพบว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้ งไว้ ถึงอย่างไรก็ดีจ านวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการอยู่หลาย
โครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่
จ าเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ เป็นต้น  

ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจ าเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบเพื่อความ
มั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก “ร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลส าคัญๆอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดท าข้อมูล การด าเนินงานให้มี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่การจัดท าบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ได้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ไม่ว่าจะเป็นกรณี การเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไข ควร
พิจารณาค านึงถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้วว่าสามารถด าเนินการไดห้รือไม่ 

(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นในบ้างโครงการนั้นถึงแม้จะก าหนดไว้ว่าเป็นอ านาจหน้าท่ีที่สามารถด าเนินการ
ได้ได้แตด่้วยมีข้อระเบียบทีต่้องถือปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ดปีระชาชนไดร้ับประโยชน์แต่ก็ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

(3)ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(4) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น   

(5) ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ควรพิจารณาด าเนินงานให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาของ
แผนการด าเนินงานประจ าปีตามที่ได้มีการประกาศใช้ 

(6) ในอนาคตหากมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2566 – 2570 ควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และผลกระทบไม่ว่า
จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ที่  51  / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

************************** 
  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   ประธานกรรมการ 
๒. นายเกียรติศักดิ์  โยตะสิงห ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓. นายประวิน   การญุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. นายเจรญิ  แก้วโงน  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2  กรรมการ 
๕. นายศรีทอน  ค าทะเนตร  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๘  กรรมการ 
๖. นางไพพร  พูลกล่ า  สมาชิก ส.ท. เขต 1   กรรมการ 
๗. นายเล็ง  อันสุข  สมาชิก ส.ท. เขต ๒   กรรมการ 
๘. นางพิลัยวรรณ  ไชยตะมาตย ์ สมาชิก ส.ท. เขต ๒   กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
๑๐. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑   เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 

(นางประกายวรรณ   งันปัญญา) 
ปลัดเทศบาล ปฎิบตัิหน้าที ่

นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 


