
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

         เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา 
พร้อมทั้งประกาศผลการด าเนินงาน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย โดยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-
plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาค า ประจ าปีดังกล่าว พร้อมทั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจจากประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานต่อนายกเทศมนตรี  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลนาค า   จึงประกาศ
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ   
      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 
 

            ( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

 
 
 



 

 

 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิแผนการด าเนินงานมีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน
ปรากฏในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินลงนาม พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบต่อไป  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาค า 
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลนาค า คณะกรรมการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาค า 
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ส่วนที ่ ๑      
 

                                                           บทน า 
1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถ่ิน สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงานที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนการด าเนินงาน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนการ
ด าเนินงาน (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเรง่รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเรง่รีบด าเนินการ สิ่งเหลา่น้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 

 

   
 

        การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเปน็เพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของเทศบาลต าบลนาค าซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลนาค า 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผูม้ีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลนาค า
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติ งานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ  
 
1.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงาน (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จ านวน 2 คน  



 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
นาค า ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลนาค า  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
นาค า ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด   KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวาง แผนการ
ด าเนินงานไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนการด าเนินงาน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามทีก่ าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลต าบลนาค าตามแบบแผนการด าเนินงานเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนด
ไว้ตามแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลต าบลนาค าในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึง่
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.๕ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า



 

 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล
ต าบลนาค า 
  2.๖ การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้
จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม
ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานแผนการด าเนินงานได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานให้ประชาชนใน
ต าบลนาค า ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้า วัน นับแต่ วัน
รายงานผลและเสนอความเหน็
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 



 

 

มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนการ
ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ แ ก่  แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)   แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์   ( Interview)  แ ล ะ แ บ บ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลนาค า
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ   ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรอื
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ1ครั้ง และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่ อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจรงิกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  



 

 

    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานต้องจด
บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน
แผนการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงานเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานเทศบาล จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมีความจ าเปน็
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ



 

 

ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า 
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนการด าเนินงานสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนการด าเนินงานและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนการด าเนินงานสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ  ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ  ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลนาค า 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

   สว่นที ่๒ 
  การติดตามและประเมินผล 

 
 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาค า  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาค ามีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลนาค า 
“องค์กรที่มีการบรหิารจดัการทีด่ี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
               2.2   รายงานบัญชีโครงการพัฒนา 
 
เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที ่ที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน  ต่อไป 
    เทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนการด าเนินงาน5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม 0 0.00 66 15,087,100.00 66 15,087,100.00 72 15,752,100.00 72 15,752,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 0 0.00 28 9,024,950.00 143 80,827,950.00 160 87,025,850.00 86 71,483,950.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขง่ขนั 0 0.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
0 0.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 0 0.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 

รวม 0 0.00 159 50,925,050.00 274 122,728,050.00 297 129,590,950.00 223 114,049,050.00 

 
 
   * ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (e-plan)   
 
 
 



 

 

 
2.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

รายงานโครงการทีไ่ดร้บัอนมุตังิบประมาณ งบนามในสญัญา และทีเ่บกิจา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลนาค า อบุลรตัน ์จ.ขอนแกน่ 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม 66 15,087,100.00 28 14,358,940.00 20 13,456,442.50 20 13,456,442.50 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 143 80,827,950.00 25 818,900.00 5 730,100.00 5 730,100.00 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 2 120,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 10 2,260,000.00 3 120,000.00 2 53,695.02 2 53,695.02 

5.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 53 24,433,000.00 25 3,688,822.00 20 3,088,522.50 20 3,088,522.50 

รวม 274 122,728,050.00 81 18,986,662.00 47 17,328,760.02 47 17,328,760.02 

   * ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (e-plan)   



 

 

  2.4 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     2.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 ตามที่เทศบาลต าบลนาค าได้ด าเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 เพื่อแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน  ซึ่ง
ผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่   
๕.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๖.  ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยทีม่ั่นคงแข็งแรง 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๙. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๐. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๑. ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกบัการสาธารณสุข 
๑๒. ประชาชนได้รับความรูเ่กี่ยวกบัการป้องกันภัย 
๑๓. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
๑๔. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
 

     2.4.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็

สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาลต าบลนาค า  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วม

ขังในบางจุด  
 ๒. การพัฒนาเจริญข้ึนท าให้จ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้การดูแลด้านสุขภาพไม่

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

ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
๔. ความต้องการของประชาชนมีมากเพิ่มข้ึน แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีจ ากัด การ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงไม่ทั่วถึง ส่วนมากจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แต่ด้านพัฒนาสุขภาวะอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพยังไม่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
 

2.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางแก้ไข 



 

 

 ปัญหา 
๑) การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลยงัมบีางโครงการ/กิจกรรมที่ไมส่อดคล้องกบั

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
๒)  เทศบาลไมส่ามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ 
๓)  เทศบาลไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทกุโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย มีการโอนงบประมาณไปด าเนินการรายการอื่น 
4)  เครื่องมอื  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพยีงพอต่อการด าเนินการ 
5)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
6)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดงักล่าวมีเปน็จ านวนมาก  แต่ด้วยข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณทีม่ีอยู่น้อย 
7) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
8) ประชาชนขาดการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานสาเหตุอาจมาจาก เกิดความ

เบื่อหน่ายเพราะถึงเข้าร่วมประชาคม โครงการที่เสนอมาก็ไม่ได้รับการพจิารณา จึงมองว่าถึงเข้าร่วม
หรือไมเ่ข้า ก็มีค่าเท่ากัน จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมมีจ านวนลดน้อยลงกว่าปีทีผ่่านมา 
ดังนั้นแล้ว โครงการที่ได้รบัการพิจารณาจึงไม่ใช่โครงการทีเ่ป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยแท้จรงิ 

 
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลนาค ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกจิแต่ละด้านบางรายการยงัไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  

3)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้    
            แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนการด าเนินงานควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนการด าเนินงานและให้มีความสอดคล้องกัน และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 

๒)  การจัดท าแผนการด าเนินงานควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน                         

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีป่ระชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 



 

 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอในแต่ละกอง  เช่น  
มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาล  

      6)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่าน้ี
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
 
 2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
      คณะกรรมการติดตามเทศบาลต าบลนาค า จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖4  โดยใช้ 1.แบบการติดตามตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้    
2.ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (e-plan) ประกอบ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า  ซึ่งยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาค า มีดังนี ้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

   ๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
  ๑.๓ สร้างภูมิคุม้กันใหก้ับคนและสงัคมใหรู้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมเีหตผุล 

๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่าย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทนุ 
การบริการ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
   อย่างยั่งยืน 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มี ความสมดุล 
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร-มาภิบาล 
และเทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถ่ินในอนาคต



 

 

อย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี ้
“องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาลต าบลนา
ค า 

๑. ใช้แบบรายงานที่  ๒  แบบ
ติดตามผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนาค า 
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานแผน 
พัฒนา  

 ๑ ครั้งต่อปี     เทศบาลต าบล
นาค า 

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

เมื่อ เทศบาล
ประกาศใช้แผน 

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  
๒.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด า เนิ น ง านของ เท ศบา ล ใ น
ภาพรวม 
๓.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์
๔.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานแผนการด าเนินงาน 

ทุกๆ ๑ ปี 
(ภายในเดือน

ธันวาคม) 

คณะติดตามและ
ประเมินผล
แผนการ

ด าเนินงาน 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓.รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนการ

ด าเนินงาน 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓. เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๑๕ วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๑. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑.ภายในเดือน
ธันวาคม 
๒.ประกา ศ ไ ม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 
 
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
นาค าก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 



 

 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจรงิกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
นาค า ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้



 

 

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน
แผนการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงานเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานเทศบาล จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมีความจ าเปน็
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  แบบรายงาน ๓ แบบ ตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เป็นแนวทางไว้ คือ 
  แบบท่ี ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร      
  แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายปี  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ก าหนด   

แบบท่ี ๓  แบบประเมินผลแผนการด าเนินงานใช้แบบรายงาน  2  แบบ  คือ 
   แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่อง 
มือในการประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้
ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ และแบบแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนแผนการด าเนินงานสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้ แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน .....เทศบาลต าบลนาค า...อ าเภออุบลรัตน์.....จังหวัดขอนแก่น.......................... 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนท่ี  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถ่ิน   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถ่ีในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนเสรจ็และประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนการด าเนินงาน โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีละ ๑ ครั้ง เริ่มตัง้แตส่ิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตลุาคม-ธันวาคม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

แบบท่ี ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 



 

 

1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน……เทศบาลต าบลนาค า.....อ าเภออบุลรัตน์...จังหวัดขอนแก่น.. 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ ................................................................................... 
ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1          ปีที่  2      ปีที่  3  ปีที่  4   ปีที่ 5 รวม 
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             

2.              

3.             

4.             

5.             
รวม             

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัว
ของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคญักับยุทธศาสตร์ใด 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 ปีที่  4 ปีที่ 5 รวม 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

รวม             

 
 
 
 
เกณฑ์การพิจารณา:พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโครงการและงบประมาณที่สอดคลอ้ง 
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวัดมาก ก็แสดงให้
เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตรท์ี่ดี 

 
 
 
 
 



 

 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ.......................     

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 
        

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 
        

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการ

แขง่ขนั 

        

4.ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

        

5.ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

        

รวม         

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

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

การกอ่หนี้

ผกูพนั/ 

ลงนามใน

สญัญา 

โครงการ 
การเบกิจา่ย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขง่ขนั     

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
    

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล     

รวม     

 
ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 



 

 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดไว้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.....เทศบาลต าบลนาค า.......อ าเภออุบลรัตน์....จงัหวัดขอนแก่น 
2. วัน/เดือน/ปีทีร่ายงาน...................................................................................................................  

 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนการด าเนินงาน 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา 

 
เบกิจา่ย 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

 จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 
      

 
  

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง

และชุมชนใหน้่าอยู่ 
      

 
  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการ

แขง่ขนั 

      
 

  

4.ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

      

 

  

5.ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกัธรร

มาภบิาล 

      

 

  

รวม          

เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการทีป่ฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัตจิรงิ
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยังไมส่ามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่
ก าหนด 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 

 

 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของอปท. ในภาพรวม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.นาค า) 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผูท้ าแบบประเมินท าเครือ่งหมาย ()     

1. เพศ  (   )  ชาย              (   ) หญิง  
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 20 ปี            (   )  20 - 30  ป ี 
                     (   )  31 - 40 ป ี                      (   )  41 - 50 ป ี   
           (   )  51 - 60 ป ี             (   )  มากกว่า 60 ปีข้ึนไป  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา     (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน........ 

           (   )  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า       (   )  ปริญญาตรี               
(   )  สูงกว่าปริญญาตรี          (   )  อื่นๆ   

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

ส่วนท่ี  ๒  ความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.นาค า 
ค าอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  ๕ ยุทธศาสตร์   
         ๒.  แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจ าแนกคะแนนดังนี้ 
                         (5=มากทีสุ่ด 4=มาก ๓=ปานกลาง 2=น้อย ๑=น้อยที่สุด)  
 
 
 
 
 
 
 
   
                  

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 



 

 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจกบัการบรกิารด้าน
สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนของ
เทศบาลต าบลนาค า เพียงใด อาทิเช่น 
-การส่งเสริมสุขภาพ  

  -การป้องกันโรค  เช่น โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า,โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ,
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ 
  -การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนใน  
   เขตเทศบาล 
   -การให้บริการด้านต่างๆ  เช่น กู้ ชีพ 
กู้ภัย 

     

2.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสังคม
สงเคราะห์ของเทศบาลต าบลนาค า  
เพียงใด อาทิ เช่นการแจกเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์ 

     

3.ท่านพึงพอใจด้านการด าเนินงาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลนาค า เพียงใด 

     

4.ท่านพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาต่างๆ  ของเทศบาล
ต าบลนาค า อาทิเช่น วันเข้าพรรษา  
วันวิสาขบูชา และการจัดกิจกรรมการ
อนุรัก ษ์  และการ  สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม งานสงกรานต์ ฯลฯ เพียงใด  

     

5.ท่านพึงพอใจด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาค า
เพียงใด อาทิเช่น บุคลากรด้านการศึกษา
(คุณครู) มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และมุ่งมั่น อุทิศตน
ในก า ร พัฒนาผู้ เ รี ย น ,การส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์

     



 

 

พัฒนาเด็กเล็ก,อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอหรือไม่ รวมถึงท่านพึงพอใจ
ส าหรับอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม
เพียงใด 

 
๒.ยุทธศาสตร์การเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

๑.ท่านพึงพอใจกับการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลนาค าเพียงใด (ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)
อาทิเช่น 
-การก่ อสร้ า งปรับปรุ งถนนใน เขต
เทศบาลต าบลนาค า 
-การติดตั้ง การซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่าง  
-การก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้ า 
-การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตพื้นที่ต าบลนาค า 

     

๒.ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน อาทิเช่น การ
ติดตั้งกล้อง CCTV, สายด่วน 1669 เพื่อ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงใด 

     

๓.ท่ านพึ งพอใจ คุณภาพ และการ
บ ารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนาค า เพียงใด  
อาทิเช่น ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
เครื่องหมายจราจรชัดเจน  
ไหล่ทางไม่ช ารุด สภาพข้างทางไม่รก 

     

4.ท่านพึงพอใจ ป้ายบังคับบริเวณถนน
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนา
ค า (คือ ป้ายจราจรที่ใช้บังคับให้ผู้ใช้ทาง
ปฏิบัติตาม) ป้ายเตือน  

     



 

 

(คือป้ายจราจรที่แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทาง
ทราบ คือสภาพหรือข้อมูล เพื่อช่วย
ป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ)  
ป้ายแนะน า  
(คือป้ายจราจรที่แนะน าให้ผู้ใช้ทางทราบ
ข้อมูล 
 มีความเพียงพอชัดเจนพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา) 

 
๒.ยุทธศาสตร์การเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อ) 
 
 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

5.ท่านพึงพอใจการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนาค า ด้านการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร โดยการขุด
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เพียงใด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 



 

 

 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

๑.ท่านพึงพอใจการพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าเกษตรที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ได้
มากน้อยเพียงใด 
 

     

2.  ประชาชนในพื้ นที่ ต าบลนาค า  
สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เป็นสินค้า ส่งออกขายในท้องตลาด
ได้มากน้อยเพียงใด 

     

3.ท่านมีความต้องการให้เทศบาลต าบล
นาค า ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม นอกเหนือจาก
อาชีพหลัก การท าไร่ ท านา มากน้อย
เพียงใด 

     

4.ท่านคิดว่าเทศบาลต าบลนาค า มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มากน้อยเพียงใด     

     

5.ท่านพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์
แนะน าด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนา
ค า เพียงใด 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 

 

 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจกบัการบรหิารจัดการ
ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลนาค า เพียงใด อาทิเช่น 
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
วิธีการคัดแยกขยะ  
- การก าจัดขยะ  
-การออกบริการรบัซื้อขยะ วัน เวลา 
เหมาะสมหรือไม ่
 

 

     

2.ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานในเรื่อง
การจั ดหาแหล่ งน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภค ให้เกษตรกรไว้ท าการเกษตร 
ของเทศบาลต าบลนาค า เพียงใด 

     

3.ท่านพึงพอใจกับกระบวนการจัดการ
น้ าทิ้งที่มาจากครัวเรือนของเทศบาล 
มากน้อยเพียงใด 

     

4.ท่านพึงพอใจและมีส่วนร่วม 
ในโครงการปลูกชุมชนของเทศบาล
ต าบลนาค า เพียงใด 

     

5.ท่านพึงพอใจเทศบาลต าบลนาค า ใน
ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมในต าบลนาค า มากน้อย
เพียงใด 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 



 

 

 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

1.ท่านพึงพอใจในด้านบุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาค า ที่มีหน้าที่
ให้บรกิารประชาชนมากน้อยเพียงใด 
เช่น  
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอ้ย 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส ่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือ 
1.4 เจ้าหน้าทีส่ามารถแก้ปญัหา 
อุปสรรค ทีเ่กิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  
  

     

2.ท่านพึงพอในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกของเทศบาลต าบลนาค า  
มากน้อยเพียงใด เช่น 
2.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม 
2.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 
2.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 
2.4 อาคา ร ส ถานที่ มี ค ว ามสะอาด 
ปลอดภัย 

     

๓.เทศบาลต าบลนาค า เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนงานการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลนาค า  มากน้อย
เพียงใด เช่น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ประชาคมเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน 

     

 



 

 

        หัวข้อส าหรับการประเมิน 
 
 

                                ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

น้อย 
(๒คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(๑คะแนน) 

4.เทศบาลต าบลนาค า มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส าคัญ ที่ประชาชนควรรู้ 
เ ช่น ข้อบังคับ  เทศบาล เทศบัญญัติ  
งบประมาณ และข้อมูล การจัดซื้อ-จัด
จ้าง มากน้อยเพียงใด  

     

๕.ท่านคิดว่าหน่วยงานของเทศบาล
ต าบลนาค ามีการบริหารงานเป็นไปด้วย
ความชัดเจนและโปร่งใส โดยยึดถือตาม
ระเบียบเป็นเกณฑ์  และประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงใด 
เ ช่น มีประกาศต่างๆ  ผ่ านเ ว๊ปไซต์  
เทศบาล,แจ้งข่าวสารความรูที่จ าเปน 
เพื่อการพัฒนาต าบล อย่างสม่ าเสมอ มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ชุมชน,และประชาชนขอตรวจสอบข้อมลู
ได้โดยสะดวก  

     

 
ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
........................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
               ส านักปลัดฯ เทศบาลต าบลนาค า 
              โทร ๐๔๓-๓๐๖๐๙๕ 
 
 
           

(๑)  แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับ             



 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 พันธกิจ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกจิ (5) 
    3.7 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม) (5) 
    3.8 จุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
    3.9 ตัวช้ีวัดและแนวทางการพฒันา (ตัวช้ีวัดรวม) (5) 
    3.10 ผลผลิต / โครงการ  

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเก่ียวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต 
การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม 
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ 
มูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

10 
(2) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง 
สร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งม่ันอันแน่นแน่ในการวางแผน 
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

(2)  

(4) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ 
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน 
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้า 
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

2. การวิเคราะห์สภาว 
การณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด 
คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

25 
3 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิด 
ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง 
ถิ่น เป็นต้น 

4  

 
 
 
 

 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์สภาว 
การณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว 
เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ 
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

4 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ 
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

4  

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

4  

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

4  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง 
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประ 
เด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65 
10 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

10  

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

10  

วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด 
เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ 
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

 
 
 

 
 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

   3.5 พันธกิจ 
 
 
   3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นพันธกจิ 
 
   3.7 ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัด 
รวม) 
 
   3.8 จุดมุ่งหมายเพือ่ 
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 
 
 
 
  3.9 ตัวช้ีวัดและแนว 
ทางการพัฒนา 
 
 
 
  3.10 ผลผลิต/โครง 
การ 

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรอืสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจหน้า 
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุ 
วิสัยทัศน์ แสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

5 
 

 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นพันธกิจ มีความสอด 
คล้องและสนบัสนุนตอ่พันธกิจที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่ง 
หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว 
ก าหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการพฒันาท้อง 
ถ่ิน 

5  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) ก าหนดจุดมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนว 
ทางการพัฒนาทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธ 
ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินในแผนการ
ด าเนินงานสามป ี

5  

ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา สิง่ที่วัดได้ทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว 
ก าหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการพฒันาท้อง 
ถ่ิน ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินใน 
แผนการด าเนินงานสามป ี

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการ 
ที่เป็นชุด กลุม่หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 
ในแผนการด าเนินงานสามป ี

5  

 รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      ส่วนที ่ ๓ 
 ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมินผล 

3.1ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคลอ้งของแผนการ
ด าเนนิงาน 
๓.๑.๑  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาค าเป็นดังนี ้

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน
เทศบาล 

   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเทศบาล 

   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาล    
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
เทศบาล 

   

๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน ๔ ปี 

   

๒  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจดัท าฐานข้อมูล    
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน    
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาเทศบาล 

   

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคล้องกบั 

ศักยภาพของท้องถ่ิน 

   

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคล้องกบั 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

   

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน    
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล    
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา    
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา    



 

 

๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา    
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนการด าเนินงาน    
๒.๑๓ มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนการด าเนินงาน    

 
 

๓.๑.๒ ข้อมลูสภำพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐำน 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
๒๐ 

๒. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ   ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

           ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
           ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
           ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๑๐) 
           ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
           ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
           ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (๕) 
           ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
           ๓.๘  แผนงาน (๕) 
           ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม (๕) 
          ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเ ก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเ ก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (๘) การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. 
(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ  และการ
ด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการด าเนินงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๕ 
(๒) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑) (๑) 

(๓)  การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น  ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

 



 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 

ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์  
กระบวนการหรื อสิ่ งที่ เ กิด ข้ึน  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๒) (๒) 

(๖ )  ผลการ วิ เ คราะห์ ศักยภาพเพื่ อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  s-
strength ( จุ ด แ ข็ ง )  W-Weakness 
(จุดอ่อน) o-opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(๒) (๒) 

(๗ )  ส รุ ปประ เด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา  ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) (๒) 

( ๘ )  ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่นสรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
น าแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และประเมินประสิทธิผลของ
แผนการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ 

(๑) (๑) 

(๙) ผลที่ ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 

(๑) (๑) 



 

 

และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน
ที่ ผ่ า น ม า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๓. ยุทธศำสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนการด าเนินงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

๖๕ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือโยงหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนการด าเนินงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงาน
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๕) (๕) 



 

 

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วิธีการ  ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องการท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่ะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงใหเ้ห็น
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 
 

(๕) (๕) 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(positioning) 
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดข้ึน มุ่ งหมายสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่
ชัดเจน 

(๕) (๕) 

ความมุ่ ง มั่ นอั นแน่ วแน่ ในกา ร ว า ง
แผนการด า เนินง าน  เพื่ อ ให้บ รรลุ
วิสั ยทั ศน์ ขององ ค์ก รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จ ริ ง  ที่ จ ะ น า ไ ป สู่ ผ ล ส า เ ร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เ รื่ อ ง ห นึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ดจ าก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กล
ยุ ท ธ์  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศา ส ตร์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนการ
ด าเนินงานสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 



 

 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิโครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนการ
ด าเนินงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนการ
ด าเนินงานภาค/แผนการด าเนินงานกลุ่ม
จังหวัด/แผนการด าเนินงานจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดและ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕) (๕) 

ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการทีเ่ป็นชุด กลุม่หรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพื่อพฒันาท้องถ่ินในแผนการด าเนินงาน
สี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

 

จากการสรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ปรากฏว่า ได้ 100 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๓.1.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์) วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ี (SWOT)ท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาค าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  

๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม   สามารถที่จะต่อยอดใน
การอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

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

๓. มีพื้นที่ที่เหมาะสม  เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอน
เหมาะแก่การท าไร่ เช่น ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย  ยางพารา ยูคาลิปตัส  และทิศตะวันออกของต าบลมีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มมีล าห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การท านาปลูกข้าว พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย 
ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธ์ุ กข ๖  และข้าวจ้าว พันธ์ุ ขาวมะลิ ๑๐๕   เกษตรกรท านาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วง
ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  

๔. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพที่รอรับการพัฒนา เช่น  กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จักสาน ทอผ้า  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย  

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย มีการประชุมปรกึษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพื่อการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  

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

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ท าให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ตั้งไว้ 

๒. ได้รับรับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการ 
เน้นให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ท าให้บางครั้งโครงการที่จดัต้ังข้ึนประชาชนมี
ส่วนร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหาร
โครงการผลการด าเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป 



 

 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อย
กว่าให้ความส าคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเทศบญัญตัิ
แต่ละแผนงาน ท าให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่  เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานถือว่าระดับต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน  อัตราผู้มีรายได้น้อย  ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน 
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพา อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง
ยาวนาน เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต  หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ าซาก ขาด
การบ ารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสาร
ตกค้างจากปุ๋ยเคมีท าให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพื่อเป็น
พื้นที่ทางการเกษตร 

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

๘. พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกกัเกบ็น้ าขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พื้นที่การเพาะปลูกจะมีจ านวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ าเพื่อการเกษตรจากน้ าฝน หากฝนแล้ งก็ไม่
สามารถเพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพื่อการเพาะปลกูและเลีย้งสัตว์ ประชาชนจึงยากที่
จะฟื้นตัวจากระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเช่ือเก่าๆ ท าให้บางครั้งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมี
ความเช่ือว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะท าให้มพีละก าลงัแข็งแรง สามารถ
ท างานได้มากข้ึน แต่น่ันคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากบัอาหารดิบๆ ดังกล่าว 
ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับกันจ านวนมาก และเป็นสาเหตุ 

หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตน้ี  และโรคทีก่ าลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน 
และความดันโลหิตสงูเนื่องจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลกัษณะ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส(Opportunjty) 
  ด้านเศรษฐกิจ 

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตร    
ส าหรับขายข้าวเปลือกรายได้เพิ่มข้ึนจากการขายข้าว 
ด้านเทคโนโลยี 
๑.มีการให้บริการอินเตอร์เนต และสญัญาณโทรศัพท์มอืถือจากหลายเครือข่าย 
ด้านกฎหมาย 



 

 

๑.พรบ.กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถด าเนินการได้ตามภารกจิที่
ถ่าย 
โอนมาให้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ด้านการเมือง 
๑. ผู้น ามีเครือข่ายนักการเมอืงระดับประเทศ ท าใหก้ารผลกัดันนโยบายมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการเลอืกตั้ง โดยมผีูม้าใช้สิทธ์ิเลือกตั้งมากกว่า

ร้อยละ ๗๐ 
ด้านสังคม 
๑. มีกลุม่อาชีพทีส่ร้างรายได้เสริมให้กบัประชาชน 
๒. มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และใหเ้ยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
ด้านวัฒนธรรม 
๑. มีความเช่ือและประเพณีที่ดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
๒. มีการอนรุักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถ่ินให้คงอยูส่ืบไป 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรอย่าง

น้อยหมู่บ้านละ  ๑  กลุ่ม  โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
การด าเนินงานด้านสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่   การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ  หมู่บ้าน  

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

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถ่ินและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ  เช่น  กีฬา  ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการกอ่สร้างปรบัปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไรฝุ้่น ถนนลูกรงั ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยส าหรับผู้สญัจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง 

ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 



 

 

มีการด าเนินการปรบัปรุง/ขยายเขตประปา หมูบ่้านหรือการขุดเจาะบอ่บาดาลหมูบ่้าน ที่ขาดแคลน
น้ าบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ  

การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า  
มีการกอ่สร้าง/ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายกั้นน้ า   ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  ขุดลอกล าห้วยต่าง ๆ ใน

เขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาค า   เพื่อให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
มีการด าเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 

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

การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนักงานเทศบาลสามญั  พนักงานจ้างของเทศบาล  คณะผู้บรหิาร และ 

สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุม่   เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และสง่เสรมิใหม้ีบทบาทในการเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินมากยิง่ข้ึน 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับต าบลสัญจรเป็นประจ าทกุเดือน  เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ 

การจัดกจิกรรม๕ ส เพื่อบรหิารจัดการพื้นทีบ่รกิารของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ 
ประชาชนที่รบับริการ 

การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สนบัสนุนอปุกรณ์การเรยีนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ 

เพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกทั้งสนบัสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กบัเด็กในวัยเรียน
อย่าง 
ทั่วถึง 

มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธีและประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในเขตเทศบาลต าบลนาค า  

  
        อันตรายภัยคุกคาม(Threat) 
          ด้านเศรษฐกิจ 

๑. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงท าให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ 
โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ 

๒. ราคาน้ ามันสูงข้ึน สง่ผลกระทบต่อต้นทุนเพื่อการลงทุนภาคการเกษตรที่สงูข้ึน 
ด้านเทคโนโลยี 



 

 

๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสงูเกินก าลังในการซื้อ 
๒. การใช้เทคโนโลยีทีผ่ิด ท าให้ไมเ่กิดประโยชน์และส่งผลเสยีต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์ 

เว็บไซต์ที่ไมเ่หมาะสม 
 
 
ด้านกฎหมาย 
๑.การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายหรือหนงัสือสัง่การ  แต่ได้รับการทกัท้วง

จากหน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงส่งผลกระทบตอ่การปฏิบัติงานที่มผีลบังคับใช้ ที่
ล้าสมัย ท าให้การปฏิบัตหิน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถท าได้ 

ด้านสังคม 
๑.ปัญหาสงัคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
วัฒนธรรม 
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่ 
โลกาภิวัฒน์ 
 การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางทีผ่ิดหรือไม่เหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมไทย 
 
๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า มีทั้งหมด  ๕ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒: ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถท่ีจะสรุปโดยพิจารณาในปัญหา อุปสรรค
ท่ีส าคัญ  ดังน้ี 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง  วัฒนธรรมและประเพณีบาง

กิจกรรมถูกมองข้ามท าให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น  ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายใน
ชุมชน เป็นต้น 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่    



 

 

- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย  ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งาน
ไม่ได้รับการปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน  ชุมชนไม่มีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบางจุด 

 
- ระบบการสง่น้ าเพื่อท าการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความต้องการ     แหล่งเกบ็กักน้ า

ตามธรรมชาติมสีภาพต้ืนเขินไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูแล้ง       ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ า
มาใช้  และระบบเครื่องสบูน้ าและท่อจ่ายน้ ามีอายุการใช้งานมากมีสภาพช ารุดต้องรบัภาระค่าซอ่มแซมสงู 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน    
- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ ค่อนข้างต่ า ไม่มีความรู้ ด้ าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลติและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรอืน  ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไป
หางานท านอกพื้นที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร  บาง
พื้นที่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ส่วนตลาดเพื่อการจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่
กว้างและได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  -ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย และสิง่ปฏิกลู  
  - ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิง่แวดล้อม 
  -  ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
 
 

3.2 ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้ง
แผนการด าเนนิงาน 
3.2.1 สรปุคะแนนประเมินโครงการ 
          สรปุคะแนนประเมินโครงการ ได้ 100 คะแนน 
 
3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑.การสรปุสถานการณ์การพฒันา ๑๐ 
๒.การประเมินผลการน าแผนการด าเนินงานสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.การประเมินผลการน าแผนการด าเนินงานสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา ๑๐ 
๕.โครงการพฒันา ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 



 

 

   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้    ถูกต้อง 

(๕) 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนการด าเนินงาน
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

 

   ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (kpI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

(๕) 

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

๑.การสรปุ
สถานการณ์การ
พิจารณา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ swot 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนการ
ด าเนินงานสีป่ีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน าไปใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐ ๑๐ 



 

 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๓.การ
ประเมินผลการ
น าแผนการ
ด าเนินงานไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนการด าเนินงานในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveeness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในมติิ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ Swot 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand 
และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integation) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

๑๐ ๑๐ 

๕.โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้
เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๖๐ 
(๕) 



 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 

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

(๕) (๕) 

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

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ป้ า ห ม ายต้ อ ง ชั ด เ จน  ส าม า ร ถระบุ จ า น วนเท่ า ไหร่  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จ าท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม
ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ป ี

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

(๕) (๕) 



 

 

๕.๕ เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคล้อง
กั บ แ ผ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน ๕ ปี  ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกจิ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการ
วิจัยและการพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ   
เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(๕) (๕) 



 

 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนการด าเนินงานจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

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

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) (๕) 

๕.๙ 
งบประมาณมี
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
 
 

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

(๕) (๕) 

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลกัวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

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

(๕) 
 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕.๑๑ มีการ
ก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPL) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 

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

 
 
 
 
 

(๕) 

 
 
 
 
 

(๕) 

๕.๑๒ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(๕) (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

 
 การสรปุสถานการณ์การพฒันา (ต่อ) 
  การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถ่ิน ปงีบประมาณ ๒๕๖3  

เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ในปีงบประมาณ  ๒๕๖3 เทศบาลต าบลนาค าได้เริ่ม
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์พัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุในแผนการด าเนินงาน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ที่มีเป้าหมายด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 บรรจุโครงการไว้ในแผนการด าเนินงาน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) จ านวน 274 



 

 

โครงการ เป็นจ านวนทั้งสิ้น  122,728,050.00บาท   และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖3 จ านวน 81 โครงการ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 18,986,662.00  
บาท และได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 จ านวน 47  
โครงการ  รวมเป็นจ านวน 17,328,760.02  บาท โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดสว่น
ของโครงการแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PLAN) 
 
 
 



 

 

กำรวำงแผน 
เทศบาลต าบลนาค า ไดจั้ดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนการด าเนนิงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัตไิวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

โดยผ่านการมีส่วนรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพ้ืนที ่กอ่น

น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่ที่บรรจุไวใ้นแผนการด าเนนิงาน 3 ปี ตอ่ไป 

    เทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนการด าเนินงาน5 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2565) 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

0 0.00 66 15,087,100.00 66 15,087,100.00 72 15,752,100.00 72 15,752,100.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเมอืงและ

ชุมชนใหน้่าอยู่ 

0 0.00 28 9,024,950.00 143 80,827,950.00 160 87,025,850.00 86 71,483,950.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเพ่ือการ

แขง่ขนั 

0 0.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

0 0.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการ

องคก์รตามหลกัธรร

มาภบิาล 

0 0.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 

รวม 0 0.00 159 50,925,050.00 274 122,728,050.00 297 129,590,950.00 223 114,049,050.00 
 

   
 
 



 

 

  การจดัท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า ไดป้ระกาศใช้ขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บญัญัติงบประมาณ จ านวน 81 โครงการ งบประมาณ 18,986,662 

บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดงันี ้

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม 28 14,358,940.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 25 818,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขง่ขนั - - 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 25 3,688,822.00 

รวม 81 18,986,662.00 
 

    
 

 รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาค า มีดังนี ้

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมใน

วันส าคัญของสถาบันชาต ิ

พระมหากษตัริย์ (สว่น

ราชการ) 

200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือแสดงออกถงึความจงรักภกัดตี่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น งานวนั

พ่อแห่งชาต ิวนัแท่แห่งชาต ิวนัปิยะ

มหาราช และเพ่ือสนองนโยบายของ

รัฐบาล 

จัดกจิกรรมเพ่ือถวายความ

จงรักภกัดตี่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์ 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่ง

ในวันทอ้งถิ่นไทย (สว่น

ราชการ) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป็นการร าลกึถึงพระมหา

กรณุาธิคณุแห่งพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่

บทบาทของ อปท. 

จัดกจิกรรมสาธารณประโยชน์

หรือกิจกรรมอืน่ๆ ตามความ

เหมาะสม 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจิตอาสาท าดี

ด้วยหัวใจ 
10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรา้งจิตส านึกให้กับประชาชน

ให้มคีวามจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั

พระมหากษตัริย์ 

จัดกจิกรรมในพระราชพิธีของ

รัฐทายาท 



 

 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

อุดหนนุอ าเภออุบลรตัน ์

ศูนย์ปฏิบตัิการรว่มในการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ

องคก์รของครองสว่น

ท้องถิน่ (ส่วนราชการ) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือช่วยเหลอืประชาชนโดยจ่ายเปน็

เงินอดุหนนุศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนด้านสา

ธารณภัยกรณฉีกุเฉินการสง่เสริม

และพัฒนาคณุภาพชีวิตโรคตดิตอ่

หรือโรคระบาดในทอ้งถิน่ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนา

ค า 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบลนาค า (สว่น

ราชการ) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือเสริมโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับ

วัยให้กบัเด็กเลก็ 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาค า 

จ านวน 1 แห่ง 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวนั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า (สว่น

ราชการ) 

310,640.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมโภชนาการที่ดีเหมาะสม

กับวัยให้แก่เดก็เลก็ 

จัดหาอาหารกลางวัน ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาค า 

จ านวน 1 แห่ง 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการงานวนัเด็ก

แห่งชาต ิ(ส่วนราชการ) 
20,100.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนกล้า

แสดงออกและใช้เวลาวา่งให้เปน็

ประโยชน ์

จัดกจิกรรมแสดงการละเลน่ 

มอบของขวัญของรางวััลให้แก่

เด็กและเยาวชน 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการส่งเสรมิเพ่ือ

การศึกษาตอ่ในระดับสงู

ขึ้นไป (ส่วนราชการ) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้ับเดก็

ในการเรียนรูแ้ละสรา้งขวัญและ

ก าลังใจใหแ้ก่เด็กในการก้าวไปสู่

สังคมภายนอก 

จัดกจิกรรมมอบวุฒิบัตแิก่เด็ก

เล็กที่จบการศึกษาระดบัอนุบาล

ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ทต. นา

ค า 



 

 

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้

แกผู่้ปกครองของศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็เทศบาล

ต าบลนาค า (ส่วน

ราชการ) 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบตัิงานของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กเทศบาลต าบลนาค าและการดูแล

เด็กปฐมวัยและให้ตระหนักถึง

ความส าคญัของการเขา้สู่ระบบ

อาเซียนในทุกด้าน 

ผู้ปกครอง นกัเรียน ศพด.นาค า 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการส่งเสรมิ

สนับสนนุค่าจัดการเรียน 

การสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็เทศบาลต าบลนา

ค า (ค่าจดัการเรียนการ

สอน) (ส่วนราชการ) 

102,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ในการ

เรียนรู้และการศึกษา 

จัดหาสือ่การเรียน การสอน 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จัดหาครูภณัฑ์ตา่งๆที่เกี่ยวกบั

ภารกิจกรรมการศึกษา 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการส่งเสรมิ

สนับสนนุค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า (ค่า

หนังสอื คา่อุปกรณก์าร

เรียน คา่เคร่ืองแบบ ค่ากิ

กรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่วน

ราชการ) 

45,200.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ในการ

เรียนรู้และการศึกษา 

จัดหาสือ่การเรียน การสอนและ

ครุภณัฑต์่างๆเกี่ยวกับ

การศึกษา 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) ส าหรับเดก็นักเรียน

สังกดั สพฐ.เขต 4 

ขอนแกน่ (สว่นราชการ) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

เพ่ือเสริมสร้างโภชนาการทีด่ี

เหมาะสมกับวัยใหแ้ก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ

เด็กนักเรียนสังกดั สพฐ.เขต 4 

ขอนแกน่ จ านวน 1 แหง่ 



 

 

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวนั

ส าหรับเดก็นกัเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต 

4 ขอนแกน่ (สว่น

ราชการ) 

1,536,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือเสริมสร้างโภชนาการทีด่ี

เหมาะสมกับวัยใหแ้ก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกดั 

สพฐ. เขต 4 ขอนแก่น 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนขับ้าต าบลนาค า (สว่น

ราชการ) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิโรคพิษ

สุนขับ้าระบาดจากสตัวส์ู่คนในต าบล

นาค า เพ่ือก าจัดโรคพิษสุนขับ้าให้

หมดไปอย่างย้ังยืน 

จ านวนประชากร 26 ชุมชนใน

เขตพ้ืนที่ต าบลนาค า 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

(สว่นราชการ) 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือควบคุมและปอ้งกนัโรค

ไข้เลอืดออกในชุมชน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน 

จ านวนประชากร 26 ชุมชนใน

เขตพ้ืนที่ต าบลนาค า 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนนุภารกิจ

ของเหล่ากาชาดจังหวัด

ขอนแกน่ (สว่นราชการ) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนนุเหลา่กาชาด

จังหวัดขอนแกน่ 

อุดหนนุเหล่ากาชาดจังหวัด

ขอนแกน่ 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสขุ 
520,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนนุให้ชุมชน

ด าเนนิโครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสขุทัง้ 26 ชุมชน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนา

ค าทัง้ 26 ชุมชนชุมชนละ 

20,000 บาท 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการช่วยเหลือเหลอื

สวัสดกิารและสังคม

สังเคราะห์เดก็ผู้ยากไร้

หรือผู้ดอ้ยโอกาสของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า (สว่น

ราชการ) 

240,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือจัดสวสัดกิารให้แก่นกัเรียน

ผู้ดอ้ยโอกาสของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบลนาค า 

เด็กผู้ยากไรห้รอืผูด้้อยโอกาส

ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาล

ต าบลนาค า 



 

 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอยรมและศึกษา

ดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพให้กับผู้น า

ชุมชนและประชาชน 

(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา

ค า หมูท่ี่ ๑) 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ผูน้ าชุมชนและประชาชนมี

ความรู้ความสามารถน ามาใช้กบั

ชีวืตประจ าวันและเผยแพรไ่ด ้

อยรมและศึกษาดงูานให้กบั

ผู้น าชุมชนและประชาชน 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

เขตพ้ืนที่ต าบลนาค า 

(สว่นราชการ) 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในเขตพ้ืนที่ต าบลนาค า 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนา

ค า 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมรอ้ย

รักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ 
75,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการอนรุักษ์ สืบสาน

ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย

รักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการแขง่ขนักีฬาอุบล

รัตนส์ัมพันธ ์
150,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการเลน่กีฬา การออก

ก าลังกายและเช่ือมความสามัคคขีอง

พนักงาน อปท. 

เข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการส่งเสรมิจัดงาน

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

อ าเภออุบลรตัน ์(ส่วน

ราชการ) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการอนรุักษ์ สืบสาน

ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

อุดหนนุที่ท าการปกครอง

อ าเภออุบลรตัน ์



 

 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการแขง่ขนักีฬา

เยาวชนต าบลนาค าต้าน

ยาเสพติด 

21,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเลน่กีฬา

และออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพทีด่ ี

จัดกจิกรรมแขง่ขนักีฬา

เยาวชนต าบลนาค า จ านวน 1 

คร้ัง 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนนุเบี้ยยัง

ชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์(สว่น

ราชการ) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือช่วยเหลอืให้ผูต้ิดเช้ือผู้ปว่ย

เอดส์/ผูด้อ้ยโอกาสมคีวามเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น 

กลุม่เป้าหมายได้รบัเบี้ยยังชีพ

ตามเกณฑ ์

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนนุเบี้ยยัง

ชีพผู้พิการ (สว่นราชการ) 
1,892,800.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือช่วยเหลอืผู้พิการ/ผูด้อ้ยโอกาสมี

ความเปน็อยู่ทีด่ีขึน้ 

กลุม่เป้าหมายได้รบัเบี้ยยังชีพ

ตามเกณฑ ์

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนนุเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ (ส่วน

ราชการ) 

8,761,200.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรา้ง

ขวัญก าลังใจทีด่ีแก่ผูสู้งอายุ 

กลุม่เป้าหมายได้รบัเบี้ยยังชีพ

ตามเกณฑ ์

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนนุกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพใน

ระดับท้องถิน่หรอืเทศบาล

ต าบลนาค า (ส่วน

ราชการ) 

200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนในการส่งเสรมิและฟ้ืนฟู

ด้านสาธารสขุในชุมชน 

ส่งเงินสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพตามกฏ

ระเบียบ 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการฝึกอยรมทบทวน 

อปพร.ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลนาค า (สว่น

ราชการ) 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อป

พร.ในการปฏิบตัิงาน 

จัดกจิกรรมฝกึอยรมจัดตั้งและ

ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน 

อปพร.แห่งชาต ิ(ส่วน

ราชการ) 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือร าลึกถึงการจัดตั้ง อปพร.และ

สร้างขวัญและก าลังใจใหส้มาชิก อป

พร. 

จัดกจิกรรม อปพร. แห่งชาต ิ

วันที่ 22 มีนาคม ของทกุป ี



 

 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ้อมแผนปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภัย

หรือซอ้มแผนลดอุบัติเหตุ

ทางถนน (ส่วนราชการ) 

4,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทมี กู้ชีพ 

กู้ภัย ในการปฏบิัติงานแบบบูรณา

การ 

จัดกจิกรรมซอ้มอุบตัิเหตทุาง

ถนนและแผนปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารภัยต่างๆ จ านวน 

1 คร้ัง 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน

เพ่ิมเติมเพ่ือศักยภาพกู้ชีพ 

กู้ภัย (ส่วนราชการ) 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมคัร

เตือนภัยในการปฏิบัติงาน 

จัดกจิกรรมฝกึอบรมทบทวน

เพ่ิมเติมเพ่ือศักยภาพกู้ชีพ กูภ้ัย 

จ านวน 1 คร้ัง 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการพัฒนาระบบ

บริการแพทย์ฉกุเฉนิ 

(ems) เทศบาลต าบลนาค า 

(สว่นราชการ) 

150,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับบริการที่มี

มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัตงิานและ

ประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชน

ทราบ จัดเจ้าหน้าที่ประจ า

หนว่ยกู้ชีพ เทศบลต าบลนาค า 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการรณรงคล์ด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต ์(7วัน อันตราย) 

(สว่นราชการ) 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือลดการเกดิอุบัติเหตุบนทอ้งถนน 

ประชาชนปฏิบัติตามกฏจราจร 

จัดกจิกรรมรณรงค์เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์โดยผ่านสือ่

ต่างๆ ตั้งจดุตรวจ/จุดบริการ 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการรณรงคล์ด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี

ใหม ่(7วัน อนัตราย) 

(สว่นราชการ) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือลดการเกดิอุบัติเหตุบนทอ้งถนน 

ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร 

จัดกจิกรรมเผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ตัง้จุดใหบ้ริการ

ภายในเขตต าบลนาค า 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

อ าเภออุบลรตัน ์(ส่วน

ราชการ) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดสามารถควบคุมสถานการณ์ยา

เสพติดและลดระดบัความรุนแรงของ

ปัญหาไหไ้ด้เห็นผลอย่างชัดเจน 

อุดหนนุที่ท าการปกครอง

อ าเภออุบลรตัน ์

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

จังหวัดขอนแกน่ (ส่วน

ราชการ) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

ด าเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

อุดหนนุที่ท าการปกครอง

จังหวัดขอนแกน่ 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็จาก

ศาลากลางบ้านไปวดั 

(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา

ค า หมูท่ี่ ๑) 

105,700.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็จากศาลากลางบา้นไปวัด 



 

 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็ เส้น

หน้าวดัโนนราศร ี(ชุมชน

รับอรณุศรีชมช่ืน บ้าน

โนนราศรี หมูท่ี่ ๒) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ เสน้หน้าวัดโนนราศร ี

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือการเกษตร จาก

บ้านกุดกระหนวน แยกไป

วัดปา่เทพนิมิต (ชุมชนรุง่

อรณุ บ้านกดุกระหนวน 

หมู่ที ่๓) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนลกูรังเพ่ือ

การเกษตร จากบ้านกดุกระหน

วน แยกไปวดัปา่เทพนมิิต 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือการเกษตร จาก

บ้านพ่อพล จันทร์โสม ถึง 

นานางรุง่รัตน์ แสนบตุร 

(ชุมชนตะวนัลับฟ้า บ้าน

กุดกระหนวน หมู่ที ่๓) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนลกูรังเพ่ือ

การเกษตร จากบ้านพ่อพล 

จันทร์โสม ถึง นานางรุ่งรัตน ์

แสนบุตร 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็ สาย

ไปวดัปา่สระแก้ว (ชุมชน

ภูพานค าบา้นหนองไหล 

หมู่ที ่๔) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายไปวดัปา่สระแก้ว 

จ านวน 1 สาย 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็สาย

จากหนา้วดั ถึง โรงเรียน

เก่า (ชุมชนสามัคครี่วมใจ

บ้านสัมพันธ ์หมูท่ี ่๗) 

266,400.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายจากหน้าวัด ถงึ 

โรงเรียนเกา่ จ านวน 1 สาย 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็ สาย

จากสวนนายเฉลียว 

ชาปํญญา เช่ือมถนนไป

บ้านโนนราศร ี(ชุมชนวัด

162,800.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายจากสวนนายเฉลียว 

ชาปํญญา เช่ือมถนนไปบ้าน

โนนราศรี จ านวน 1 สาย 



 

 

กลางบา้นหนองขาม หมูท่ี่ 

๙) 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรัง หมูท่ี ่9 บ้าน

หนองขาม ถึง บ้านนาค า 

(ชุมชนวดักลางบ้านหนอง

ขาม หมู่ที ่๙) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงั หมู่ที ่9 

บ้านหนองขาม ถึง บ้านนาค า 

จ านวน 1 สาย 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังเพ่ือการเกษตร 

หมู่ที ่9 จากปอ้มยาม อป

พร. ไปรอบหนองปิง 

(ชุมชนวดักลางบ้านหนอง

ขาม หมู่ที ่๙) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงัเพ่ือ

การเกษตร หมู่ที ่9 จากปอ้ม

ยาม อปพร. ไปรอบหนองปิง 

จ านวน 1 สาย 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรัง บ้านหนองขาม

เช่ือมต าบลบ้านดง 

(ชุมชนวดักลางบ้านหนอง

ขาม หมู่ที ่๙) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงั บา้น

หนองขามเช่ือมต าบลบ้านดง 

จ านวน 1 สาย 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรัง บ้านหนองขาม

สายสีแ่ยกสวนนายสมจิต 

ดวงตาไท ้เช่ือมตอ่ถนน

ต าบลบ้านดงและเช่ือม

ถนนไปหนองเม็ก (ชุมชน

วัดกลางบา้นหนองขาม 

หมู่ที ่๙) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงั บา้น

หนองขามสายสี่แยกสวนนาย

สมจิต ดวงตาไท ้เช่ือมตอ่ถนน

ต าบลบ้านดงและเช่ือมถนนไป

หนองเมก็ จ านวน 1 สาย 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็ จาก

หน้าบ้านนางพนมวลัย์ ถึง 

สามแยกนายอาคม หินค า 

(ชุมชนสองบา้นหนอง

ขาม หมู่ที ่๙) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ จากหนา้บ้านนางพนม

วัลย์ ถงึ สามแยกนายอาคม หนิ

ค า จ านวน 1 สาย 



 

 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรัง จากหน้าบ้าน

นายจรูญ ชัยหัส ถงึทาง

เช่ือมบ้านโนนราศรี 

(ชุมชนหนองพุกศรวีลิัย

บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๑๐) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงั จาก

หน้าบ้านนายจรูญ ชัยหสั ถึง

ทางเช่ือมบ้านโนนราศร ี

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรัง จากสามแยกพ่อ

บุญเลี้ยง แก่นบุดดา ถงึ 

บ้านพ่อค าคูณ อรัญมาลา 

(ชุมชนรุ่งอรณุบ้านหนอง

แวง หมู่ที ่๑๐) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงั จาก

สามแยกพ่อบุญเลี้ยง แก่นบุด

ดา ถงึ บา้นพ่อค าคณู อรัญ

มาลา จ านวน 1 สาย 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน

ดินลูกรัง จากนา นายวร

จิตร ศรีคลงั ถึง นานาย

บุญมี เสนใส (ชุมชนรุง่

อรณุบ้านหนองแวง หมู่ที ่

๑๐) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมถนนดนิลกูรงั จากนา 

นายวรจิตร ศรีคลัง ถงึ นานาย

บุญมี เสนใส จ านวน 1 สาย 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า รอบหนองขาม 

บ้านหนองขาม หมูท่ี่ 9 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า รอบ

หนองขาม บา้นหนองขาม หมูท่ี่ 

9 จ านวน ๑ ช่วง 

54. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

โครงการบริหารจัดการ

ขยะพ้ืนที่ต าบลนาค า 

(สว่นราชการ) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนนุให้ความรู้

เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกขยะและ

การจัดการแตล่ะประเภท ขยะ

อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย 

ขยะทัว่ไป เปน็การลดปริมาณขยะ

ในทกุชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา 

สถานที่ราชการเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือทุกภาคสว่นภายในใต้แนวคดิ 

"ประชารฐั" ของต าบลนาค า 

จ านวนประชากร 26 ชุมชนใน

เขตพ้ืนที่ต าบลนาค า 

55. 
ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการ

โครงการอนรุักษ์

พันธกุรรมพืชอนั
50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพราชสุดาฯ เพ่ือเสริมสร้าง

จัดกจิกรรมให้ประชาชนมีสว่น

ร่วมในการฟ้ืนฟูอนรุักษ์



 

 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 

(ชุมชนหนองแวงแสง

สว่างบ้านหนองแวงใหม ่

หมูท่ี ่๑๓) 

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

การมีสว่นรว่มของชุมชนในการ

ฟ้ืนฟูอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม ทัง้ 26 ชุมชน 

56. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

โครงการรกัษน์้ า รกัษ์ป่า 

รักแผ่นดนิ (สว่นราชการ) 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรา้งจิตส านึกให้แก่ประชาชน

ในการฟ้ืนฟูอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ตามแนวพระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์สร้างจติส านกึ 

1 คร้ัง เปา้หมายประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลนาค า 

57. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ช่วยเหลอื

ทางกฏหมาย 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฏหมายเบือ้งต้น 

จัดอบรมใหค้วามรู้ดา้น

กฏหมายเบื้องต้น 

58. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการสนับสนนุการ

เลือกตั้งระดบัต่างๆ 
380,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้มกีารเลอืกตั้งตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

จัดกจิกรรมรณรงค์การเลอืกตั้ง 

59. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ส าหรับบุคลากร

เทศบาลต าบลนาค า 

26,522.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือสรา้งจิตส านึกปลกูฝงัคณุธรรม 

จริยธรรม ในการปฏิบัตงิานราชการ

และป้องกนัการทุจริตคอรัปช่ันของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังาน 

จัดอบรม 1 รุ่น จ านวน 50 คน 

60. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัตงิาน 

3,300.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติ

ราชการและการให้บริการประชาชน 

จัดอบรมศีกษาดูงานใหก้ับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน 

จ านวน 1 คร้ัง 

61. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ตามภารกิจของเทศบาล

ต าบลนาค า 

320,400.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือค่าจา้งการปฏิบตัิราชการของ

เทศบาลต าบลนาค า 

จ้างบุคคลเพ่ือด าเนินงาน

ภารกิจของเทศบาลต าบลนาค า 



 

 

62. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการตอ่อายุโดเมน

ช่ือเว็ปไซดแ์ละบริการเวป็

โฮลดิ้ง เทศบาลต าบลนา

ค า ต าบลนาค า อ าเภอ

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

9,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธข์อ้มลูขา่วสาร

ทางเว็ปไซด์ของเทศบาลต าบลนาค า 
เทศบาลต าบลนาค า 

63. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าแผนการ

ด าเนนิงานของเทศบาล

ต าบลนาค า 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ

ประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่นและ

จัดท าแผนการด าเนินงาน 

จัดการประชุมระดับต าบล 

ระดับชุมชน เพ่ือจัดท าทบทวน

แผนการด าเนนิงาน/เพ่ิมเตมิ/

แกไ้ข/เปลี่ยนแปลงแผน 

จัดการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิน่ คณะกรรมการ

สนับสนนุ และจัดท ารูแเล่มแผน

การด าเนินงาน 

64. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการตดิตามและ

ประเมินผลแผนการ

ด าเนนิงานของเทศบาล

ต าบลนาค า 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการตดิตาม

และประเมินผลในการพัฒนาทอ้งถิน่

และสร้างความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้

ประชาชนมีสว่นร่วมในการ

ติดตามและประเมินผล ปลีะ 1 

คร้ัง ภายในเดอืนธนัวาคม ของ

ทุกป ี

65. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงแผนที่

ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 
100,000.00 

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, ส านกัคลงั 

เพ้ิอพัฒนาระบบการเก็บรายได้ของ

เทศบาลต าบลนาค า 

ด าเนนิการพัฒนาระบบภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินให้

ทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

66. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ตามภารกิจของเทศบาล

ต าบลนาค า 

320,400.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, ส านกัคลงั 

เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบตัิราชการ

ของงานคลังเทศบาลต าบลนาค า 

จ้างบุคคลเพ่ือด าเนินงาน

ภารกิจของงานบริหารงานคลัง 

เทศบาลต าบลนาค า 

67. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

การศึกษาระบบ

สารสนเทศ การศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและ

การทอ่งเที่ยวของเทศบาล

ต าบลนาค า 

106,800.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน

และบริการประชาชน (กอง

การศึกษา) 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกอง

การศึกษาเทศบาลต าบลนาค า 

68. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

รักษาความสะอาดอาคาร
158,400.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานกองการศึกษาเทศบาล

ต าบลนาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกอง

การศึกษาเทศบาลต าบลนาค า 



 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลนาค า 

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

69. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

เพ่ือปฏบิัติงานเสริมทกัษะ

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์

ส าหรับเดก็นกัเรียนศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็เทศบาล

ต าบลนาค า 

106,800.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสง่เสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานกองการศึกษาเทศบาล

ต าบลนาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกอง

การศึกษาเทศบาลต าบลนาค า 

70. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

รักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการและ

ทรัพย์สนิอื่นๆ (อาคาร

ส านกังานเทศบาลต าบล

นาค า) 

108,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

71. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

รักษาความสะอาดอาคาร

ส านกังานเทศบาลต าบล

นาค าหอ้งประชุมพรอ้มทั้ง

ห้องน้ าทัง้หมด 

320,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

72. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการเหมาบรกิารดแูล

รักษาต้นไม ้สนามหญ้า 

ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าภายใน

บริเวณส านักงานเทศบาล

ต าบลนาค าและบริเวณ

หน้าส านกังานเทศบาล

ต าบลนาค า 

396,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

73. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ขับรถยนต์สว่นกลาง 

หมายเลขทะเบียน ขง 

6100 ขอนแกน่ 

108,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 



 

 

74. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ขับรถยนต์สว่นกลางรถตู้ 

หมายเลขทะเบียน นข 

8284 ขอนแกน่ 

108,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

75. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ขับรถบรรทกุน้ าเพ่ือ

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัยและบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า หมายเลข

ทะเบียน ผจ 7489 

ขอนแกน่ 

216,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

76. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

เพ่ือช่วยเหลอืการปฏิบัติ

หน้าทีข่องพนกังานขับ

รถบรรทกุน้ า (พนกังาน

ดับเพลิง) หมายเลข

ทะเบียน ผจ 7489 

ขอนแกน่ 

180,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานส านกัปลัดเทศบาลต าบล

นาค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

77. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ขับรถกูชี้พ หมายเลข

ทะเบียน ขง 6142 

ขอนแกน่ 

216,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 

ส านกัปลดัเทศบาล

, ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานปอ้งกันฯเทศบาลต าบลนา

ค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของส านกั

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

78. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

งานบริการขับรถกระเช้า

ไฟฟ้า เพ่ือบริการ

ประชาชน หมายเลข

ทะเบียน THAILAND 45 

84-9977 ขอนแกน่ 

108,000.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานกองช่างเทศบาลต าบลนา

ค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกองช่าง

เทศบาลต าบลนาค า 

79. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

ติดตัง้ระบบไฟฟ้า

สาธารณะและซอ่ม

บ ารุงรกัษาไฟฟ้า

สาธารณะเพ่ือบริการ

158,400.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานกองช่างเทศบาลต าบลนา

ค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกองช่าง

เทศบาลต าบลนาค า 



 

 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่

ต าบลนาค า 

80. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

งานบริการบันทกึขอ้มูล

สถิต ิกองช่าง 

79,200.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานกองช่างเทศบาลต าบลนา

ค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกองช่าง

เทศบาลต าบลนาค า 

81. 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร

จัดการองคก์รตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ

งานบริการตกแต่งและตัด

กิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและ

ริมถนนภายในชุมชน

ภายในเขตเทศบาลต าบล

นาค า 

79,200.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่างสขุาภิบาล

, กองประปา, 

ส านกัช่าง, ส านัก

การช่าง 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิานกองช่างเทศบาลต าบลนา

ค า 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ปฏิบัตงิานภารกิจของกองช่าง

เทศบาลต าบลนาค า 

 

 

การใชจ้า่ยงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลนาค า มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มกีารกอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 47 โครงการ 

จ านวนเงนิ 18,243,840 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ จ านวนเงิน 17,328,760 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

การกอ่หนี้

ผกูพนั/ 

ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบกิจา่ย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม 20 13,456,442.50 20 13,456,442.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 5 730,100.00 5 730,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขง่ขนั     

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
2 53,695.02 2 53,695.02 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 20 3,088,522.50 20 3,088,522.50 

รวม 47 17,328,760.02 47 17,328,760.02 

     
 



 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนาค า ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

2. โครงการจัดกิจกรรม

ในวันส าคญัของสถาบนั

ชาติ พระมหากษัตริย์ 

200,000.00 137,920.00 137,920.00 62,080.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.อุดหนนุศูนย์ปฏิบตัิการ

ร่วมในการช่วยเหลอื

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

ระดับอ าเภอ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.โครงการอาหาร

กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เทศบาลต าบลนาค า 

310,640.00 310,640.00 310,640.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

2.โครงการวันเดก็

แห่งชาต ิ
20,100.00 20,100.00 20,100.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

6.โครงการสง่เสริมเพ่ือ

การศึกษาตอ่ในระดับสงู

ขึ้นไป 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

3.โครงการสง่เสริม

สนับสนนุค่าจัดการเรียน

การสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็เทศบาลต าาบล

นาค า (ค่าจดัการเรียน

การสอน) 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

4.โครงการสง่เสริม

สนับสนนุค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า

หนังสอืค่าอุปกรณก์าร

เรียนค่าเคร่ืองแบบคา่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

45,200.00 45,200.00 45,200.00 0.00 



 

 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.อุดหนนุโรงเรียนใน

สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขต 

4 ขอนแกน่ 

1,536,000.00 1,468,700.00 1,468,700.00 67,300.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.โครงการสตัวป์ลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสนุัขบ้า 

50,000.00 41,835.00 41,835.00 8,165.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

2.โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
20,000.00 17,000.00 17,000.00 3,000.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.อุดหนนุโครงการตาม

พระราชด ารดิ้าน

สาธารณสขุ 

520,000.00 480,000.00 480,000.00 40,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.โครงการช่วยเหลอื

สวัสดกิารและสังคม

สงเคราะห์เดก็ผู้ยากไร้

หรือผู้ดอ้ยโอกาสของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า 

240,000.00 154,500.00 154,500.00 85,500.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

3.โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ในพ้ืนทีต่ าบลนาค า 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

2.โครงการจัดกจิกรรม

กีฬานันทนาการ เพ่ือ

สร้างความรู้รกั สามัคคี

ของประชาชนในชุมชน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.อุดหนนุโครงการ

สนับสนนุการจัดงาน

ประเพณีบุญกุ้มข้าว

ใหญ่ อ าเภออุบลรตัน ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

1.โครงการแขง่ขนักีฬา

เยาวชนต าบลนาค าต้าน

ยาเสพติด 

21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 



 

 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,892,800.00 1,890,400.00 1,890,400.00 2,400.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,761,200.00 8,356,500.00 8,356,500.00 404,700.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน

และสังคม 

2. เงินสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพใน

ระดับท้องถิน่หรอืพ้ืนที่

เทศบาลต าบลนาค า 

200,000.00 140,647.50 140,647.50 59,352.50 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหน้่าอยู่ 

5.โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

(EMS) 

150,000.00 146,400.00 146,400.00 3,600.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหน้่าอยู่ 

3.โครงการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปใีหม ่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหน้่าอยู่ 

1.โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็

ภายในหมู่บ้าน บ้านนา

ค า หมูท่ี่ 1 

105,700.00 105,700.00 105,700.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหน้่าอยู่ 

3.โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็

ภายในหมู่บ้าน บ้าน

สัมพันธ์ หมูท่ี่ 7 

266,400.00 266,000.00 266,000.00 400.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหน้่าอยู่ 

4.โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็

ภายในหมู่บ้าน บ้าน

หนองขาม หมู่ที ่9 

162,800.00 162,000.00 162,000.00 800.00 

26. 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1.โครงการบรหิาร

จัดการขยะพ้ืนที่ต าบล

นาค า 

50,000.00 33,695.02 33,695.02 16,304.98 



 

 

27. 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2.โครงการรกัษน์้ า รกั

ป่า รกัแผน่ดนิ 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.ค่าจ้างเหมาบริการ

รักษาความสะอาด

อาคารส านกังาน

เทศบาลต าบลนาค าหอ้ง

ประชุมพรอ้มทั้งหอ้งน้ า

ทั้งหมด 

320,400.00 316,161.00 316,161.00 4,239.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.โครงการจัดท า/แก้ไข/

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง

แผนการด าเนนิงาน

เทศบาลต าบลนาค า 

50,000.00 1,975.00 1,975.00 48,025.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.โครงการตดิตามและ

ประเมินผลแผนการ

ด าเนนิงานเทศบาล

ต าบลนาค า 

10,000.00 4,611.00 4,611.00 5,389.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.โครงการปรบัปรุงแผน

ที่ภาษแีละทะเบียน

ทรัพย์สนิ 

100,000.00 91,085.50 91,085.50 8,914.50 

32. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

3.จ้างเหมาบริการงาน

จัดการด้านการเงินการ

คลังของเทศบาลต าบล

นาค า 

320,400.00 287,015.00 287,015.00 33,385.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

3.จ้างเหมาบริการงาน

การศึกษาระบบ

สารสนเทศการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และ

การทอ่งเที่ยว ของ

เทศบาลต าบลนาค า 

106,800.00 106,800.00 106,800.00 0.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1. จ้างเหมาบริการงาน

รักษาความสะอาด

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลนาค า 

158,400.00 158,400.00 158,400.00 0.00 



 

 

35. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.จ้างเหมาบริการเพ่ือ

ปฏิบัตงิานเสริมทกัษะ

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์

ส าหรับเดก็นกัเรียนศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็เทศบาล

ต าบลนาค า 

106,800.00 106,800.00 106,800.00 0.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

5. ค่าจ้างเหมาบริการ

รักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการและ

ทรัพย์สนิอื่นๆ 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.ค่าจ้างเหมาบริการ

รักษาความสะอาด

อาคารส านกังาน

เทศบาลต าบลนาค าหอ้ง

ประชุมพรอ้มทั้งหอ้งน้ า

ทั้งหมด 

320,400.00 316,161.00 316,161.00 4,239.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

7. ค่าจ้างเหมาบริการ

ดูแลรกัษาต้นไม ้สนาม

หญ้า ตดักิง่ไม ้ตดัหญ้า

ภายในบริเวณส านกังาน

เทศบาลต าบลนาค าและ

ถนนหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาค า 

396,000.00 396,000.00 396,000.00 0.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ 

งานบริการขับรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน ขง 6100 

ขอนแกน่ 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

9. ค่าจ้างเหมาบริการขับ

รถยนต์สว่นกลาง (รถตู้) 

หมายเลขทะเบียน นข 

8284 ขอนแกน่ 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

41. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1. จ้างเหมาบริการขับ

รถบรรทกุน้ า เพ่ือ
216,000.00 216,000.00 216,000.00 0.00 



 

 

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัยและบริการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

42. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.จ้างเหมาบริการเพ่ือ

ช่วยเหลอืการปฏบิัติ

หน้าทีข่องพนกังานขับ

รถบรรทกุน้ า (พนกังาน

ดับเพลิง) 

180,000.00 177,614.00 177,614.00 2,386.00 

43. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

3. จ้างเหมาบริการ

บริการขบัรถกู้ชีพ 
216,000.00 216,000.00 216,000.00 0.00 

44. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.จ้างเหมาบริการงาน

บริการขบัรถกระเช้า

ไฟฟ้า เพ่ือบริการ

ประชาชน 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

45. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.จ้างเหมาบริการติดตัง้

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

และซอ่มบ ารุงรกัษา

ไฟฟ้าสาธารณะ 

158,400.00 105,600.00 105,600.00 52,800.00 

46. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.จ้างเหมาบริการบันทึก

ข้อมูล สถิตกิองช่าง 
79,200.00 79,200.00 79,200.00 0.00 

47. 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

3.จ้างเหมาบริการงาน

บริการตกแต่งและตัดกิ่ง

ไม้ ตัดหญ้าริมทางและ

ริมถนนภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

79,200.00 77,100.00 77,100.00 2,100.00 

 

 

 



 

 

 3.2.3 การประเมินผลการท าแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    
  
  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาค าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนการด าเนินงาน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่๒ พ.ศ.2559 และฉบับที่3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนการด าเนินงานเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงาน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้   
         วิเคราะห์สาเหตขุองผลการประเมินท่ีได้  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล
มากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสงูกว่าปีที่ผา่นมานั้น  อาจจะมาจากเทศบาลสามารถด าเนนิ
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าปีที่ผ่านมา  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล   

 
ขอร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 

  เทศบาลต าบลนาค า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการ
ให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่
เกิดข้ึนเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจใน
ที่สุด   

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล  มีดังน้ี 
๑)  เทศบาลต าบลนาค าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน 
๓)  ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่

มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไมส่ามารถแก้ปญัหาได้อย่างทั่วถึง  
๔)  โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง  เกิน 



 

 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลนาค าต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เมื่อใช้งบประมาณ
สูงข้ึน ท าให้ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินการ แต่ก็ยังเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการมาก 
เพราะเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน  

๕)  ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช้กฎหมาย 
ท าให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการด าเนินการ 

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

๗.)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทกุ
โครงการ/กจิกรรมและครอบคลมุทุกยทุธศาสตร์การพฒันา   

๘)  เทศบาลไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทกุโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  ๙)  เทศบาลต าบลนาค ามงีบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๑๐)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

 
    ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำน  มีดังน้ี 
  ๑.ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน บางครั้งประชาชนไม่ให้ข้อมลู
ตามความจริง อาจเนื่องจากเกรงใจเจ้าหน้าที่ ทีอ่อกส ารวจข้อมูล ไม่กล้าตอบแบบสอบถาม หรือให้
ข้อเสนอแนะ 
     

ข้อเสนอแนะจำกประชำชน   

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมข้ีอเสนอแนะ  ดังนี้   
  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

๑)  การจัดท าแผนการด าเนินงานควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

๒)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๓)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    



 

 

๔)  การด าเนินงานของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานกับเทศบาลมากข้ึน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุก
ช่องทาง 

๕)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   

๖)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวาน้ีและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมากยิ่งข้ึน 

๗)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
  ๘)  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 

๙)  ควรปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม  โดยค านึงถึงศักยภาพ
และรายได้ของท้องถ่ินเอง  สภาพพื้นที่และประชาชน  โครงการที่จะด าเนินงานในแต่ละปีควรเป็นโครงการทีม่ี
ความเป็นไปได้และประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการอย่างแท้จริง 
  ๑๐)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ควรประมาณการงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่ม-
ลด งบประมาณ  และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ 

          ๑๑)  ส่วนราชการ ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนด าเนินงานที่ส่วนราชการก าหนด  เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการ
เบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 3.2.4 การประเมินผลการน าแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   
 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  

มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ    ๑    กลุ่ม    โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
การด าเนินงานด้านสังคม 
มีการส่งเสรมิกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  การสนับสนุนอุปกรณ์กฬีาให้กับหมู่บา้น  การ

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

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถ่ินและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ  เช่น  กีฬา  ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
มีการกอ่สร้างปรบัปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไรฝุ้่น ถนนลูกรงั ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยส าหรับผู้สญัจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง 

ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
มีการด าเนินการปรบัปรุง/ขยายเขตประปา หมูบ่้านหรือการขุดเจาะบอ่บาดาลหมูบ่้าน ที่ขาดแคลน

น้ าบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ  
กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ  
มีการกอ่สร้าง/ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายกั้นน้ า   ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  ขุดลอกล าห้วยต่าง ๆ ใน

เขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาค า   เพื่อให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข  



 

 

มีการด าเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน า ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าปลาหลาย  และสาธารณสุขอ าเภออุบลรัตน์ 

มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงาน ศูนย์ ศสมช. 
ทุกชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนักงานเทศบาลสามญั  พนักงานจ้างของเทศบาล   คณะผู้บริหาร 

และ สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กบัผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม        
เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และสง่เสรมิให้มบีทบาทในการเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินมากยิง่ข้ึน 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับต าบลสัญจรเป็นประจ าทกุเดือน  เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ 

การจัดกจิกรรม๕ ส เพื่อบรหิารจัดการพื้นทีบ่รกิารของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ 
ประชาชนที่รบับริการ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สนบัสนุนอปุกรณ์การเรยีนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ 

เพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกทั้งสนบัสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กบัเด็กในวัยเรียน
อย่างทั่วถึงมีการสง่เสรมิและสนบัสนุนงบประมาณจัดงานพธีิกรรมทางศาสนา  งานรฐัพิธีและประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในเขตเทศบาลต าบลนาค า  

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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



 

 

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



 

 

3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
3.3.1ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ 
เทศบาลต าบลนาค า  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 

(โครงการ/กจิกรรม) ของเทศบาลต าบลนาค าในการพฒันาและสง่เสรมิการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของหมูบ่้านตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้
เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานของเทศบาลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไปแยกตาม 13 หมู ่
ชุมชน จ านวน (คน) ร้อยละ 

หมู่ที่ 1 บ้านนาค า ๑๐ 7.69 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนราศี  10 7.69 
หมู่ที่ 3 บ้านกุดกระหนวน 10 7.69 
หมู่ที่ 4บา้นหนองไหล 10 7.69 
หมู่ที่ 5บ้านห้วยค าน้อย 10 7.69 
หมู่ที่ 6บ้านพระพทุธบาท 10 7.69 
หมู่ที่ 7บ้านส้มพันธ์ 10 7.69 
หมู่ที่ 8บ้านเล้า 10 7.69 
หมู่ที่ 9บ้านหนองขาม 10 7.69 
หมู่ที่ 10บ้านหนองแวง 10 7.69 
หมู่ที่ 11บ้านทานตะวัน 10 7.69 
หมู่ที่ 12บ้านนาค าน้อย 10 7.69 
หมู่ที่ 13บ้านหนองแวงใหม ่ 10 7.69 

รวม 130 100 
 

๒. เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 41 31.54 
หญิง 89 68.46 
รวม 130 100 

 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑30 คน เป็นเพศชาย จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ31.54 

และเป็นหญิง 89 คน คิดเป็นร้อยละ68.46 
 
 



 

 

๓. อาย ุ
 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒0 ปี - 0 
20 – 3๐ ป ี 1 0.77 
31 – ๔๐ ป ี 15 11.54 
๔๑ – 50 ปี 59 45.38 
51 – 60 ปี 39 30 

มากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป 16 12.31 
รวม 130 100 

 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 130 คน ต่ ากว่า ๒0 ป ีจ านวน -  คน คิดเป็นร้อยละ 0 ช่วงอายุ 20 
– 3๐ ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ช่วงอายุ 31 – ๔๐ ป ีจ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 
11.54 ช่วงอายุ ๔๑ – 50 ป ีจ านวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 45.38 ช่วงอายุ 51 – 60 ป ีจ านวน 
39  คน คิดเป็นร้อยละ 30 มากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 12.31 
 
๔. การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 54   41.54 

มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/เทียบเท่า 46 35.38 
อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า 10 7.69 

ปริญญาตร ี 19 14.62 
สูงกว่าปริญญาตร ี - 0 

  อื่นๆ 1 0.77 
รวม 130 100 

 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 130 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.54  มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/เทียบเท่า จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38 อนปุรญิญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  14.62 
อื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕. อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ 3 2.31 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 1 0.77 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 5 3.85 

รับจ้าง 17 13.08 
เกษตรกร 102 78.46 

นักเรียน/นักศึกษา - 0 
อื่นๆ(ระบ)ุ 2 1.54 

รวม 130 100 
 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑30 คน  
อาชีพรับราชการ จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 
อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกจิ จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 
อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑7  คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 
เกษตรกร จ านวน ๑02  คน คิดเป็นร้อยละ 78.46 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ…0…. 
อาชีพอื่นๆ จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 

เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลท่ีได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทัง้หมด             130    ชุด   
3.3.2 ความพึงพอใจตอ่การด าเนนิงาน 

 
ส่วนท่ี 2 คะแนนความพึงพอในการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ยุทธศาสตร์ละ 5 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน จ านวน
แบบสอบถาม130 ชุด รวมคะแนนเต็มยุทธศาสตร์ละ 3,250(130*5*5=3,250คะแนน) แบ่งเกณฑ์
คะแนนดังน้ี 
         0-650 ระดับน้อยท่ีสุด 
         651-1,300 ระดับน้อย 
         1,301-1,950 ระดับปานกลาง 
         1,951-2,600 ระดับมาก 
         2,601-3,250 ระดับมากท่ีสุด 
 
 
 

 



 

 

จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค าจ านวน 13 หมู่ หมู่ละ 10 คน  
รวมท้ังสิ้น จ านวน  130  คน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 

 ทั้ง13 หมู่บ้าน 
 

คิดเป็นร้อย
ละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจกบัการบรกิารด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
ของเทศบาลต าบลนาค าเพียงใด อาทิเช่น 
-การส่งเสริมสุขภาพ 

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

494 15.2  

2.ท่านพึงพอใจกับการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ของเทศบาลต าบลนาค า
เพียงใด อาทิเช่นการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

536 16.49 

3.ท่านพึงพอใจด้านการด าเนินงาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลนาค า เพียงใด 

418 12.86 

4.ท่านพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆของเทศบาล
ต าบลนาค า อาทิเช่นวันเข้าพรรษา 
วันวิสาขบูชาและการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมงานสงกรานต์ฯลฯ เพียงใด 

457 14.06 

5.ท่านพึงพอใจด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาค า
เพียงใดอาทิเช่นบุคลากรด้านการศึกษา(คุณครู) มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและมุ่งม่ันอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน,การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,อุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนเพียงพอหรือไม่ รวมถึงท่านพึงพอใจส าหรับอาหารกลางวัน,อาหาร
เสริมนมเพียงใด 

476 14.64 

                      รวม 2,381 73.25% ระดับมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1คะแนนเต็ม 3,250  คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังน้ี 
         0-650 ระดับน้อยท่ีสุด 
         651-1,300 ระดับน้อย 
         1,301-1,950 ระดับปานกลาง 
         1,951-2,600 ระดับมาก 
         2,601-3,250 ระดับมากท่ีสุด 



 

 

สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ท่ี 1ของเทศบาลต าบลนาค า ได้ 2,381คะแนน อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 73.25% 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 
ทั้ง 13
หมู่บ้าน 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.ท่านพึงพอใจกบัการด าเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลนาค าเพียงใด (กอ่สร้างปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ)อาทิเช่น 
-การก่อสร้างปรบัปรุงถนนในเขตเทศบาลต าบลนาค า 
-การติดตั้ง การซอ่มแซมไฟฟ้า แสงสว่าง  
-การก่อสร้างปรบัปรุงร่องระบายน้ า 
-การปรบัปรุงภูมทิัศน์และเพิ่มพื้นที่สเีขียวในเขตพื้นที่ต าบลนาค า 

436 13.42  

๒.ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน อาทิเช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, สาย
ด่วน 1669เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพียงใด 

400 12.31 

๓.ท่านพึงพอใจคุณภาพ และการบ ารงุรกัษาถนนในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาค า เพียงใด  
อาทิเช่น ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน  
ไหล่ทางไม่ช ารุด สภาพข้างทางไม่รก 

388 11.94 

4.ท่านพึงพอใจ ป้ายบงัคับบรเิวณถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนาค า (คือ ป้ายจราจรที่ใช้บังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม) 
ป้ายเตือน 
(คือป้ายจราจรที่แจ้งเตอืนใหผู้้ใช้ทางทราบ คือสภาพหรือข้อมูล เพื่อ
ช่วยป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ) ป้ายแนะน า 
5.ท่านพึงพอใจการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
โดยการขุดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหลง่น้ าเพือ่
การเกษตรเพียงใด 

395 
 
 
 

405 

12.15 
 
 
 

12.46 

รวม 2,024 62.28% ระดับมาก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คะแนนเต็ม 3,250 คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังน้ี 
              0-650       ระดับน้อยท่ีสุด 
         651-1,300     ระดับน้อย  
         1,301-1,950  ระดับปานกลาง 



 

 

         1,951-2,600  ระดับมาก 
         2,601-3,250  ระดับมากท่ีสุด 
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ท่ี 2ของเทศบาลต าบลนาค า ได้ 2,024 คะแนน อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 62.28% 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนน
รวมทั้ง 13

หมู่บ้าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความพงึ
พอใจ 

๑.ท่านพึงพอใจการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรที่ยั่งยืน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างรายได้ให้กบัตนเอง
และครอบครัว ได้มากน้อยเพียงใด 

338 10.40  

2.ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาค า สามารถผลิตและพัฒนาผลติภัณฑ์ 
เพื่อเป็นสินค้า สง่ออกขายในทอ้งตลาดได้มากน้อยเพียงใด 

299 9.20 

3.ท่านมีความต้องการใหเ้ทศบาลต าบลนาค า ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดต้ังกลุม่อาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก การท าไร่ ท า
นา มากน้อยเพียงใด 

434 13.35 

4.ท่านคิดว่าเทศบาลต าบลนาค า มีการสง่เสรมิและสนบัสนนุด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ มากน้อยเพียงใด    

316 9.72 

5.ท่านพึงพอใจกบัการประชาสัมพันธ์แนะน าด้านสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรกัษ์ธรรมชาติในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาค า เพียงใด 
 

321 9.88 

รวม 1,708 52.55% ระดับปานกลาง 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 คะแนนเต็ม 3,250  คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังน้ี 
         0-650 ระดับน้อยท่ีสุด 
         651-1,300 ระดับน้อย 
         1,301-1,950 ระดับปานกลาง 
         1,951-2,600 ระดับมาก 
         2,601-3,250 ระดับมากท่ีสุด 
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของเทศบาลต าบลนาค า ได้ 1,708 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 52.55% 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 
หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 

13 หมู่บ้าน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจกบัการบรหิารจัดการด้านการก าจัดขยะมลูฝอยของ
เทศบาลต าบลนาค าเพียงใดอาทิเช่น 
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ 
- การก าจัดขยะ 
-การออกบริการรบัซื้อขยะ วัน เวลา เหมาะสมหรือไม ่

 

495 15.23  

2.ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภคใหเ้กษตรกรไว้ท าการเกษตร ของเทศบาลต าบลนาค า 
เพียงใด 

411 12.65 

3.ท่านพึงพอใจกบักระบวนการจัดการน้ าทิง้ที่มาจากครัวเรอืนของ
เทศบาลมากน้อยเพียงใด 

380 11.69 

4.ท่านพึงพอใจและมสี่วนร่วม 
ในโครงการปลูกชุมชนของเทศบาลต าบลนาค าเพียงใด 

427 13.14 

5.ท่านพึงพอใจเทศบาลต าบลนาค า ในด้านส่งเสรมิการอนุรกัษ์และ
พัฒนาสิง่แวดล้อมในต าบลนาค า มากน้อยเพียงใด 

424 
 

13.05 

รวม 2,137 65.76% ระดับมาก 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4คะแนนเต็ม 3,250  คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังน้ี 
         0-650 ระดับน้อยท่ีสุด 
         651-1,300 ระดับน้อย 
         1,301-1,950 ระดับปานกลาง 
         1,951-2,600 ระดับมาก 
         2,601-3,250 ระดับมากท่ีสุด 
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของเทศบาลต าบลนาค า ได้ 2,137 คะแนน อยู่ในระดับมาก 
 คิดเป็นร้อยละ 65.76% 
 
 



 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

หัวข้อส าหรับการประเมิน คะแนนรวม 
หมู่บ้าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ท่านพึงพอใจในด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลนาค า ที่มหีน้าที่
ให้บรกิารประชาชนมากน้อยเพียงใดเช่น  
1.1เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว 
เรียบร้อย 
1.2เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่า
เช่ือ 
1.4เจ้าหน้าทีส่ามารถแกป้ัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
  

494 15.20  

2.ท่านพึงพอในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลนาค า  
มากน้อยเพียงใด เช่น 
2.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม 
2.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
2.3มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 
2.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 

453 13.94 

๓.เทศบาลต าบลนาค า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและ
วางแผนงานการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า มากน้อยเพียงใด เช่น 

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมประชาคมเพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

483 14.86 

4.เทศบาลต าบลนาค า มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญ ที่ประชาชนควรรู้ เช่น 
ข้อบังคับเทศบาล เทศบัญญัติ งบประมาณ และข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างมากน้อย
เพียงใด 

447 13.75 

๕.ท่านคิดว่าหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาค ามีการบริหารงานเป็นไปด้วยความ
ชัดเจนและโปร่งใส โดยยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด เช่น มีประกาศต่างๆผ่านเว๊ปไซต์เทศบาล,แจ้งข่าวสาร
ความรูที่จ าเปน เพื่อการพัฒนาต าบลอย่างสม่ าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายชุมชน,และประชาชนขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยสะดวก 

428 13.17 

รวม 2,305 70.92% ระดับมาก 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คะแนนเต็ม 3,250  คะแนน แบ่งเกณฑ์ดังน้ี 
         0-650 ระดับน้อยท่ีสุด 
         651-1,300 ระดับน้อย 



 

 

         1,301-1,950 ระดับปานกลาง 
         1,951-2,600 ระดับมาก 
         2,601-3,250 ระดับมากท่ีสุด 
สรุปภาพรวมใน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของเทศบาลต าบลนาค า ได้ 2,305 คะแนน อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70.92%   

 
 
 
 
 

๓.๓.๓ แผนกำรด ำเนินงำน 
แบบประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค าตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมนิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ โครง 

การ 
งบประมาณ โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้  

(47 โครงการ ) 
คิดเป็น 

ร้อยละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

เทศบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 -บรรจุในแผนการด าเนินงาน 5 ป ี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
-  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

814 
 

274 

356,863,400 
 

122,728,050 

   

2 ตั้งในเทศบญัญัติงบประมาณ  
ปีงบ 2563 
(เฉพาะโครงการพัฒนา) 

81 18,986,662 

3 จ่ายขาดเงินสะสม 
(แผนด าเนินงานเพิม่เติมครั้งที่ 1) 

32 3,771,500 

4 -จัดท าแผนการด าเนินงาน 
จ านวน 72 โครงการ 
(20,976,145 บาท) 
-แผนด าเนินงาน  
เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1  
จ านวน 32โครงการ 

144 45,140,950 



 

 

(3,771,500 บาท) 
-แผนด าเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
จ านวน 2 โครงการ (267,000) 
-แผนด าเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
จ านวน 4 โครงการ (630,305) 
-แผนด าเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 
จ านวน 1 โครงการ (156,000) 
-แผนด าเนินงาน เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 
จ านวน 33 โครงการ 
(19,340,000) 

5 สามารถด าเนินการได ้
(เบกิจ่ายจรงิ ปีงบประมาณ 
2563) 

47 17,328,760.02 

 17.15% 32.64% 41.59% 
 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2563 

เทศบาลต าบลนาค า อบุลรตัน ์จ.ขอนแกน่ 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 

 

   โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพคนและ

สังคม 

66 15,087,100.00 28 14,358,940.00 20 13,456,442.50 20 13,456,442.50 

2.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืงและชุมชน

ใหน้่าอยู่ 

143 80,827,950.00 25 818,900.00 5 730,100.00 5 730,100.00 

3.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 

2 120,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตรก์าร

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

10 2,260,000.00 3 120,000.00 2 53,695.02 2 53,695.02 

5.ยุทธศาสตรก์าร

บริหารจัดการองคก์ร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

53 24,433,000.00 25 3,688,822.00 20 3,088,522.50 20 3,088,522.50 

รวม 274 122,728,050.00 81 18,986,662.00 47 17,328,760.02 47 17,328,760.02 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๔ กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 

          เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการด าเนินงาน (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน (พ.ศ.2561-256๔)  โดยได้ก าหนด 
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน(พ.ศ.2561 -2565) ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  
 



 

 

 
๓.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ E-PLAN) 

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาค า 

งาน 
หมวด

รายจา่ย 

ประเภท

รายจา่ย 
โครงการ 

งบประมา

ณอนมุตั ิ

(บาท) 

โอนเพิม่ 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผกู 

พนั 

(บาท

) 

เบกิจา่ย 

(บาท) 

งบประมา

ณคงเหลอื 

(บาท) 

งบกลาง งบกลาง 
ค่าช าระหนี้เงนิ

ต้น 
- 766,000.00 0.00 0.00 0.00 765,560.50 439.50 

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระดอกเบี้ย - 149,000.00 0.00 0.00 0.00 148,995.74 4.26 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบ

กองทนุ

ประกนัสงัคม 

- 16,000.00 0.00 0.00 0.00 13,160.00 2,840.00 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบ

กองทนุเงนิ

ทดแทน 

- 0.00 580.00 0.00 0.00 580.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบ

กองทนุบ าเหน็จ

บ านาญ

ข้าราชการส่วน

ท้องถิน่ (กบท.) 

- 408,135.00 7,500.00 0.00 0.00 415,521.40 113.60 

งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
- 

8,761,200.0
0 

0.00 0.00 0.00 
8,356,500.0

0 
404,700.00 

งบกลาง งบกลาง 
รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน 

1. เงินสมทบ

กองทนุสง่เสริม

กิจการเทศบาล 

550,000.00 0.00 7,500.00 0.00 542,218.56 281.44 

งบกลาง งบกลาง ส ารองจา่ย - 500,000.00 300,000.00 43,000.00 0.00 702,100.00 54,900.00 

งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพคน

พิการ 
- 

1,852,800.0
0 

40,000.00 0.00 0.00 
1,890,400.0

0 
2,400.00 

งบกลาง งบกลาง 
รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน 

2. เงินสมทบ

กองทนุ

หลกัประกนั

สุขภาพใน

ระดับท้องถิน่

หรือพ้ืนที่

เทศบาลต าบล

นาค า 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 140,647.50 59,352.50 

รวมหมวดงบกลาง 
13,233,135.

00 
348,080.00 50,500.00 0.00 

13,005,683.
70 

525,031.30 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่าย

การเมอืง) 

เงินค่าตอบแทน

สมาชิกสภา

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

- 
1,490,400.0

0 
0.00 0.00 0.00 

1,490,400.0
0 

0.00 



 

 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่าย

การเมอืง) 

เงินค่าตอบแทน

เลขานกุาร/ที่

ปรึกษา

นายกเทศมนตร ี

นายกองคก์าร

บริหารสว่น

ต าบล 

- 198,720.00 0.00 0.00 0.00 198,720.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่าย

การเมอืง) 

เงินค่าตอบแทน

พิเศษนายก/รอง

นายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่าย

การเมอืง) 

เงินเดอืนนายก/

รองนายก 
- 695,520.00 0.00 0.00 0.00 695,520.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่าย

การเมอืง) 

เงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหนง่

นายก/รองนายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมอืง) 
2,624,640.0

0 
0.00 0.00 0.00 

2,624,640.0
0 

0.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืน

พนักงาน 
- 329,880.00 20,000.00 0.00 0.00 349,320.00 560.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืน

พนักงาน 
- 

5,366,220.0
0 

170,100.00 
1,823,780.

00 
0.00 

3,671,940.0
0 

40,600.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 

ของพนกังาน 
- 138,000.00 30,000.00 0.00 0.00 152,600.00 15,400.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ า

ต าแหนง่ 
- 246,000.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 54,000.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืน

พนักงาน 
- 

1,427,640.0
0 

0.00 541,905.00 0.00 715,500.00 170,235.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ า

ต าแหนง่ 
- 42,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 12,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ า

ต าแหนง่ 
- 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืน

พนักงาน 
- 795,720.00 0.00 140,000.00 0.00 598,380.00 57,340.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ

ของพนกังาน

จ้าง 

- 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง 
- 254,160.00 0.00 0.00 0.00 244,320.00 9,840.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 
เงินวทิยฐานะ - 42,000.00 0.00 17,000.00 0.00 17,500.00 7,500.00 



 

 

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืน

พนักงาน 
- 827,040.00 0.00 38,110.00 0.00 772,560.00 16,370.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ า

ต าแหนง่ 
- 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืน

พนักงาน 
- 734,040.00 0.00 0.00 0.00 669,780.00 64,260.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 

ของพนกังาน 
- 10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) 
10,344,900.

00 
220,100.00 

2,590,795.
00 

0.00 
7,526,100.0

0 
448,105.00 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัตริาชการ

อันเปน็

ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

- 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลอื

การศึกษาบุตร 
- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลอื

การศึกษาบุตร 
- 80,000.00 15,000.00 70,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 348,000.00 138,400.00 210,800.00 0.00 254,500.00 21,100.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัตริาชการ

อันเปน็

ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัตงิานนอก

เวลาราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 3,800.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลอื

การศึกษาบุตร 
- 32,000.00 0.00 0.00 0.00 7,370.00 24,630.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลอื

การศึกษาบุตร 
- 34,600.00 0.00 21,000.00 0.00 1,100.00 12,500.00 

งานบริหาร

ทั่วไป
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 6,000.00 0.00 42,000.00 12,000.00 



 

 

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัตงิานนอก

เวลาราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 36,000.00 4,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัตงิานนอก

เวลาราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัตริาชการ

อันเปน็

ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00 64,300.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลอื

การศึกษาบุตร 
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 21,200.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 48,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 7,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัตริาชการ

อันเปน็

ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 135,700.00 14,300.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 140,000.00 0.00 50,000.00 0.00 82,000.00 8,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,496.00 13,504.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 
1,241,600.0

0 
183,400.00 357,800.00 0.00 676,866.00 390,334.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

- 273,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1.ค่าธรรมเนียม

และ

ค่าลงทะเบียน

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

205,000.00 0.00 15,000.00 0.00 47,100.00 142,900.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2. ค่าจ้างจัดท า

สื่อโฆษณา 
5,000.00 20,000.00 0.00 0.00 5,958.00 19,042.00 



 

 

ประชาสมัพันธ์

และเผยแพร ่

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

3. ค่าปรับปรุง/

เช่ือมตอ่ระบบ 
Internet 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 3,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

4. ค่าจ้างเหมา

บริการอื่น ๆ 
5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 9,554.00 5,446.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

5. ค่าจ้างเหมา

บริการรกัษา

ความปลอดภัย

สถานที่

ราชการและ

ทรัพย์สนิอื่นๆ 

108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

6.ค่าจ้างเหมา

บริการรกัษา

ความสะอาด

อาคาร

ส านกังาน

เทศบาลต าบล

นาค าหอ้ง

ประชุมพรอ้ม

ทั้งหอ้งน้ า

ทั้งหมด 

320,400.00 0.00 0.00 0.00 316,161.00 4,239.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

7. ค่าจ้างเหมา

บริการดแูล

รักษาต้นไม ้

สนามหญ้า ตัด

กิ่งไม้ ตัดหญ้า

ภายในบริเวณ

ส านกังาน

เทศบาลต าบล

นาค าและถนน

หน้าส านกังาน

เทศบาลต าบล

นาค า 

396,000.00 0.00 0.00 0.00 396,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

8. ค่าจ้างเหมา

บริการ งาน

บริการขบั

รถยนต์

ส่วนกลาง 

หมายเลข

ทะเบียน ขง 

6100 ขอนแกน่ 

108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

9. ค่าจ้างเหมา

บริการขบั

รถยนต์

ส่วนกลาง (รถ

ตู้) หมายเลข

ทะเบียน นข 

8284 ขอนแกน่ 

108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวกับ

การรับรองและ

พิธีการ 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 10,675.00 29,325.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

1. ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 52,304.00 67,696.00 



 

 

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2. โครงการจัด

กิจกรรมในวนั

ส าคัญของ

สถาบันชาต ิ

พระมหากษตัริ

ย์ 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 137,920.00 62,080.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

3.โครงการจัด

กิจกรรมเนือ่ง

ในวันทอ้งถิ่น

ไทยหรอืวนั

เทศบาล 

50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

4.โครงการ

ศูนย์ช่วยเหลอื

ทางกฎหมาย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

5.โครงการตอ่

อายุโดเมนช่ือ

เว๊ปไซต์และ

บริการพ้ืนที่เว็บ

โฮสติง้ 

เทศบาลต าบล

นาค า 

20,000.00 11,000.00 22,000.00 0.00 0.00 9,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

6.โครงการ

ส่งเสริม

สนับสนนุการ

เลือกตั้ง

ผู้บริหารและ

สมาชิกสภา

เทศบาลต าบล

นาค า 

500,000.00 320,000.00 440,000.00 0.00 0.00 380,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

7.โครงการ

อบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

ส าหรับ

บุคลากรของ

เทศบาลต าบล

นาค า 

26,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,522.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

8.โครงการ

พัฒนาและเพ่ิม

ประสทิธภิาพ

การปฏิบตัิงาน 

100,000.00 0.00 96,700.00 0.00 0.00 3,300.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

9.โครงการจิต

อาสา ท าดดี้วย

หัวใจ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 



 

 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารงุรกัษา

และซอ่มแซม 
- 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 102,113.53 47,886.47 

งาน

วางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการ

จัดท า/แก้ไข/

เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง

แผนการ

ด าเนนิงาน

เทศบาลต าบล

นาค า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 1,975.00 48,025.00 

งาน

วางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.โครงการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนการ

ด าเนนิงาน

เทศบาลต าบล

นาค า 

20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 4,611.00 5,389.00 

งาน

วางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารงุรกัษา

และซอ่มแซม 
- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1. 

ค่าธรรมเนียม

และ

ค่าลงทะเบียน

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 30,800.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2. ค่าจ้างจัดท า

สื่อโฆษณา 

ประชาสมัพันธ์

และเผยแพร ่

20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,750.00 1,250.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

3.จ้างเหมา

บริการงาน

จัดการด้าน

การเงนิการ

คลังของ

เทศบาลต าบล

นาค า 

320,400.00 0.00 0.00 0.00 287,015.00 33,385.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 10,640.00 39,360.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.โครงการ

ปรับปรุงแผนที่

ภาษแีละ

ทะเบียน

ทรัพย์สนิ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 91,085.50 8,914.50 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารงุรกัษา

และซอ่มแซม 
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 8,450.00 21,550.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1. 

ค่าธรรมเนียม

และ

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 



 

 

ค่าลงทะเบียน

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

ค่าจ้างเหมา

บริการรกัษา

ความสะอาด

บริเวณอาคาร

งานปอ้งกนั/

ศาลาพัก

ประชาชน

ติดตอ่ราชการ/

อาคารเกบ็

อุปกรณ์งาน

ป้องกนัฯ 

0.00 97,900.00 0.00 0.00 73,633.00 24,267.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารงุรกัษา

และซอ่มแซม 
- 10,000.00 50,000.00 0.00 0.00 42,296.46 17,703.54 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรอืนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1. จ้างเหมา

บริการขบั

รถบรรทกุน้ า 

เพ่ือป้องกนัและ

บรรเทาสา

ธารณภัยและ

บริการ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2.จ้างเหมา

บริการเพ่ือ

ช่วยเหลอืการ

ปฏิบัตหิน้าที่

ของพนกังาน

ขับรถบรรทกุ

น้ า (พนักงาน

ดับเพลิง) 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 177,614.00 2,386.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

3. จ้างเหมา

บริการบรกิาร

ขับรถกูชี้พ 

216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการจัด

กิจกรรมวัน อป

พร.แห่งชาต ิ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

2. โครงการ

ซ้อมแผน

ป้องกนัและ

บรรเทาสา

20,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 4,000.00 



 

 

ระงับ

อัคคีภัย 

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ธารณภัย หรอื 

ซ้อมแผนลด

อุบัติเหตุทาง

ถนน 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

3.โครงการ

รณรงค์ลด

อุบัติเหตุทาง

ถนนช่วง

เทศกาลปใีหม ่

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

4.โครงการ

รณรงค์ลด

อุบัติเหตุทาง

ถนนช่วง

เทศกาล

สงกรานต ์

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

5.โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการ

การแพทย์

ฉุกเฉนิ (EMS) 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 146,400.00 3,600.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

6.โครงการ

ฝึกอบรม

ทบทวนอปพร.

ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบล

นาค า 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

7.โครงการ

ฝึกอบรม

ทบทวนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพกู้

ชีพกู้ภัย 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการ

ฝึกอบรมจัดตั้ง

อาสาสมัคร

ป้องกนัภัยพล

เรือน (อปพร.) 

0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1. 

ค่าธรรมเนียม

และ

ค่าลงทะเบียน

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 25,500.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2.ค่าเย็บ

หนังสอืหรอื

เข้าปก และ

ถ่ายเอกสาร 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

3.จ้างเหมา

บริการงาน

การศึกษาระบบ

สารสนเทศ

การศึกษา 

ศาสนา 

106,800.00 0.00 0.00 0.00 106,800.00 0.00 



 

 

วัฒนธรรม และ

การทอ่งเที่ยว 

ของเทศบาล

ต าบลนาค า 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 13,664.00 16,336.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารงุรกัษา

และซอ่มแซม 
- 20,000.00 17,000.00 10,000.00 0.00 26,570.00 430.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1. จ้างเหมา

บริการงาน

รักษาความ

สะอาดอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลนาค า 

158,400.00 0.00 0.00 0.00 158,400.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2.จ้างเหมา

บริการเพ่ือ

ปฏิบัตงิานเสริม

ทักษะความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

ส าหรับเดก็

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบล

นาค า 

106,800.00 0.00 0.00 0.00 106,800.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

3.ค่าธรรมเนียม

และ

ค่าลงทะเบียน

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

50,000.00 0.00 4,100.00 0.00 28,966.00 16,934.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการ

อาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เทศบาล

ต าบลนาค า 

294,000.00 16,640.00 0.00 0.00 310,640.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.ค่าใช้จ่าย

เดินทางไป

ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,912.00 9,088.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

3.โครงการ

ส่งเสริม

สนับสนนุค่า

จัดการเรียน

การสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

102,000.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 



 

 

ต าาบลนาค า 

(ค่าจดัการ

เรียนการสอน) 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

4.โครงการ

ส่งเสริม

สนับสนนุ

ค่าใช้จ่ายใน

การจัด

การศึกษา

ส าหรับศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็

(ค่าหนังสอืค่า

อุปกรณ์การ

เรียนค่า

เคร่ืองแบบคา่

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

23,730.00 21,470.00 0.00 0.00 45,200.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

5.โครงการ

อบรมให้ความรู้

แกผู่้ปกครอง

ของศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบล

นาค า 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

6.โครงการ

ส่งเสริมเพ่ือ

การศึกษาตอ่

ในระดับสูงขึ้น

ไป 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

7.เงินอดุหนุน

ส าหรับพัฒนาผู้

ประกอบ

วิชาชีพครูที่

สังกดัศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็

ขององคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถิน่ 

30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการสตัว์

ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จาก

โรคพิษสนุัขบ้า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 41,835.00 8,165.00 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.โครงการ

ป้องกนัและ

ควบคุมโรค

ไข้เลอืดออก 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 3,000.00 

งาน

สวัสดกิาร

สังคมและ

สังคม

สงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1.โครงการ

ช่วยเหลอื

สวัสดกิารและ

สังคม

สงเคราะห์เดก็

ผู้ยากไรห้รอื

240,000.00 0.00 0.00 0.00 154,500.00 85,500.00 



 

 

ผู้ดอ้ยโอกาส

ของศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบล

นาค า 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1.ค่าธรรมเนียม

และ

ค่าลงทะเบียน

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 16,200.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2.จ้างเหมา

บริการบันทกึ

ข้อมูล สถิตกิอง

ช่าง 

79,200.00 0.00 0.00 0.00 79,200.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

3.จ้างเหมา

บริการงาน

บริการตกแต่ง

และตัดกิ่งไม ้

ตัดหญ้าริมทาง

และริมถนน

ภายในเขต

เทศบาลต าบล

นาค า 

79,200.00 0.00 0.00 0.00 77,100.00 2,100.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

เพ่ือค่าจา้ง

เหมาบรกิาร

อื่นๆ 

0.00 95,000.00 0.00 0.00 69,085.00 25,915.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 15,760.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารงุรกัษา

และซอ่มแซม 
- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 27,110.00 12,890.00 

งานไฟฟ้า

ถนน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1.จ้างเหมา

บริการงาน

บริการขบัรถ

กระเช้าไฟฟ้า 

เพ่ือบริการ

ประชาชน 

108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานไฟฟ้า

ถนน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

2.จ้างเหมา

บริการตดิตั้ง

ระบบไฟฟ้า

สาธารณะและ

ซ่อม

บ ารุงรกัษา

ไฟฟ้า

สาธารณะ 

158,400.00 0.00 0.00 0.00 105,600.00 52,800.00 

งานก าจัด

ขยะมลู
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึง่บรกิาร 

1.ค่าจ้างเหมา

บริการอื่นๆ 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00 200.00 



 

 

ฝอยและ

สิ่งปฎิกลู 

งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการ

บริหารจัดการ

ขยะพ้ืนที่ต าบล

นาค า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 33,695.02 16,304.98 

งาน

ส่งเสริม

และ

สนับสนนุ

ความ

เข้มแข็ง

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการ

อบรมและ

ศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิม

ประสทิธภิาพ

ใหก้ับ

คณะกรรมการ

ชุมชน 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ส่งเสริม

และ

สนับสนนุ

ความ

เข้มแข็ง

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.โครงการวัน

เด็กแห่งชาต ิ
50,000.00 0.00 29,900.00 0.00 20,100.00 0.00 

งาน

ส่งเสริม

และ

สนับสนนุ

ความ

เข้มแข็ง

ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

3.โครงการ

ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพติดในพ้ืนที่

ต าบลนาค า 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานกีฬา

และ

นันทนากา

ร 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการ

แขง่ขนักีฬา

เยาวชนต าบล

นาค าต้านยา

เสพติด 

10,000.00 11,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 

งานกีฬา

และ

นันทนากา

ร 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.โครงการจัด

กิจกรรมกีฬา

นันทนาการ 

เพ่ือสรา้ง

ความรู้รัก 

สามัคคขีอง

ประชาชนใน

ชุมชน 

100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิน่ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการจัด

กิจกรรม

ประเพณีวนั

สงกรานต ์

75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 

งาน

อนรุักษ์

แหล่งน้ า

และป่าไม ้

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

1.โครงการ

อนรุักษ์

พันธกุรรมพืช

อันเนื่องจาก

พระราชด าริ

สมเด็จพระ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 



 

 

กนษิฐาธริาช 

เจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสดุา 

มหาวชิราลง

กรณวรราช

ภักด ีสิรกิิจกา

ริณีพีรยพัฒน 

รัฐสมีาคณุากร

ปิยชาต ิสยาม

บรมราชกุมาร ี

งาน

อนรุักษ์

แหล่งน้ า

และป่าไม ้

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย

เกี่ยวเนือ่งกับ

การปฏิบตัิ

ราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2.โครงการ

รักษน์้ า รกัป่า 

รักแผ่นดนิ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 
6,716,291.0

0 
976,010.00 933,700.00 0.00 

4,690,972.5
1 

1,794,189.
49 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุ

ข 

ค่าวสัด ุ
วัสดุงานบ้าน

งานครัว 

จัดซือ้วัสดุ/

ครุภณัฑท์ีใ่ช้

ในการป้องกัน

และควบคุมโรค

ติดเช้ือไวรัสโค

โรนา2019 

(COVID-19) 

25,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าวสัด ุ วัสดุส านกังาน - 270,000.00 100,000.00 120,000.00 0.00 202,853.00 47,147.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าวสัด ุ

วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00 18,040.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าวสัด ุ

วัสดุงานบ้าน

งานครัว 
- 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 64,417.00 5,583.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าวสัด ุ

วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 6,220.00 23,780.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าวสัด ุ

วัสดุเช้ือเพลงิ

และหลอ่ลื่น 
- 157,800.00 0.00 0.00 0.00 141,454.60 16,345.40 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าวสัด ุ

วัสดุ

คอมพิวเตอร ์
- 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 169,543.38 10,456.62 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าวสัด ุ วัสดุส านกังาน - 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 94,522.00 5,478.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าวสัด ุ
วัสดุงานบ้าน

งานครัว 
- 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 38,325.00 11,675.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าวสัด ุ
วัสดุ

คอมพิวเตอร ์
- 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 33,000.00 27,000.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าวสัด ุ วัสดุส านกังาน - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

ค่าวสัด ุ
วัสดุ

คอมพิวเตอร ์
- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล
ค่าวสัด ุ

วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
- 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 



 

 

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าวสัด ุ
วัสดุเช้ือเพลงิ

และหลอ่ลื่น 
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,070.00 930.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าวสัด ุ

วัสดุ

วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าวสัด ุ
วัสดุเคร่ือง

ดับเพลิง 
- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวสัด ุ วัสดุส านกังาน - 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 49,444.00 556.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวสัด ุ
วัสดุ

คอมพิวเตอร ์
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,376.00 8,624.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าวสัด ุ
วัสดุงานบ้าน

งานครัว 
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,823.00 6,177.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าวสัด ุ
ค่าอาหารเสริม 

(นม) 
- 850,793.00 0.00 0.00 0.00 685,797.12 164,995.88 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

ค่าวสัด ุ วัสดุการศึกษา - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,966.00 6,034.00 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

ค่าวสัด ุ
วัสดุเช้ือเพลงิ

และหลอ่ลื่น 
- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

ค่าวสัด ุ

วัสดุ

วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 2,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าวสัด ุ วัสดุส านกังาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,951.00 4,049.00 



 

 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าวสัด ุ วัสดุกอ่สร้าง - 15,000.00 210,000.00 0.00 0.00 223,355.60 1,644.40 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าวสัด ุ
วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าวสัด ุ
วัสดุเช้ือเพลงิ

และหลอ่ลื่น 
- 56,900.00 0.00 0.00 0.00 16,700.00 40,200.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าวสัด ุ
วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร ่
- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าวสัด ุ
วัสดุ

คอมพิวเตอร ์
- 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานไฟฟ้า

ถนน 
ค่าวสัด ุ

วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 
- 50,000.00 110,000.00 0.00 0.00 99,380.90 60,619.10 

งานไฟฟ้า

ถนน 
ค่าวสัด ุ

วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานไฟฟ้า

ถนน 
ค่าวสัด ุ

วัสดุเช้ือเพลงิ

และหลอ่ลื่น 
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 39,200.00 

งาน

อนรุักษ์

แหล่งน้ า

และป่าไม ้

ค่าวสัด ุ วัสดุการเกษตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดค่าวัสด ุ
2,196,093.0

0 
690,000.00 120,000.00 0.00 

2,094,958.6
0 

645,534.40 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่า

สาธารณูปโ

ภค 

ค่าไฟฟ้า - 240,000.00 0.00 0.00 0.00 193,600.97 46,399.03 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่า

สาธารณูปโ

ภค 

ค่าบรกิาร

ไปรษณีย์ 
- 5,000.00 40,000.00 0.00 0.00 34,119.00 10,881.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่า

สาธารณูปโ

ภค 

ค่าบรกิารสือ่สาร

และ

โทรคมนาคม 

- 144,000.00 0.00 0.00 0.00 123,276.84 20,723.16 

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 389,000.00 40,000.00 0.00 0.00 350,996.81 78,003.19 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุ

ข 

ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

จัดซือ้ครุภณัฑ์

ที่ใช้ในการ

ป้องกนัและ

ควบคุมโรคตดิ

เช้ือไวรัสโคโร

นา2019 

(COVID-19) 

49,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

1.จัดซือ้ตู้เหลก็

แบบ 2 บาน 
16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

2.จัดซือ้โต๊ะพับ

อเนกประสงค ์
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

3.จัดซือ้

เคร่ืองโทรสาร 

แบบใช้

กระดาษ

ธรรมดา 

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

จัดซือ้เกา้อี้

ส านกังาน 
0.00 25,900.00 0.00 0.00 25,900.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

จัดซือ้เตน้ท์

ผ้าใบ ตั้งไว ้

120000.-บาท 

จ านวน 4 หลัง 

คุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป 

0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

จัดซือ้โต๊ะ

ท างานระดับ

ปฏิบัตกิาร-

ช านาญการ 

0.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

การเกษตร 

จัดซือ้ปั๊มน้ า

บาดาล พรอ้ม

ติดตัง้ จ านวน 

๑ ชุด 

0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

จัดซือ้โทรทัศน์ 

แอล อ ีดี (LED 

TV) แบบ 
Smart TV 

0.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

1.จัดซือ้เคร่ือง

ส ารองไฟฟ้า 
34,800.00 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

2.จัดซือ้

อุปกรณ์

สแกนเนอร์ 

ส าหรับงานเกบ็

เอกสารระดับ

ศูนย์บริการ 

18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

จัดซือ้

คอมพิวเตอร์ 

จ านวน ๑ 

เคร่ือง เพ่ือใช้

ในงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

จัดซือ้

เคร่ืองพิมพ์

แบบฉีดหมกึ

พร้อมตดิตัง้ถงั

หมึกพิมพ์ 

จ านวน ๑ 

เคร่ือง เพ่ือใช้

ในงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

0.00 4,300.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 



 

 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

จัดซือ้เคร่ือง

ส ารองไฟฟ้า 

จ านวน ๓ 

เคร่ือง 

0.00 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครภุณัฑ ์

ค่าบ ารงุรกัษา

และปรับปรงุ

ครุภณัฑ ์

1.ค่าซอ่มแซม 

ค่าบ ารงุรกัษา

และปรับปรงุ

ครุภณัฑ ์

50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

งาน

วางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

ค่าครภุณัฑ ์

ค่าบ ารงุรกัษา

และปรับปรงุ

ครุภณัฑ ์

1.ค่า

บ ารุงรกัษาและ

ปรับปรุง

ครุภณัฑ ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าครภุณัฑ ์
ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

1.จัดซือ้ตู้เก็บ

เอกสารเหลก็

บานเปดิกระจก 

5 ช้ัน 

15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าครภุณัฑ ์
ครุภณัฑ์

ส านกังาน 

2.จัดซือ้

ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เคร่ืองปรับอาก

าศแบบแยก

ส่วนชนดิตดิ

ผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) 

28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

ค่าครภุณัฑ ์
ครุภณัฑง์าน

บ้านงานครัว 

1.จัดซือ้

ครุภณัฑง์าน

บ้านงานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 5 

คิวปกิ 

6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 500.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

ค่าครภุณัฑ ์

ค่าบ ารงุรกัษา

และปรับปรงุ

ครุภณัฑ ์

1.ค่า

บ ารุงรกัษาและ

ปรับปรุง

ครุภณัฑ ์

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

ค่าครภุณัฑ ์
ครุภณัฑ์

การเกษตร 

1.จัดซือ้เคร่ือง

พ่นหมอกควนั 
59,000.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์
ครุภณัฑไ์ฟฟ้า

และวิทยุ 

1.จัดซือ้

เคร่ืองรบัส่ง

วิทยุ 

0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ 
1.จัดซือ้กลอ้ง

วัดมมุ 
97,000.00 0.00 0.00 0.00 95,230.00 1,770.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ 

2.จัดซือ้

เคร่ืองวัด

ระยะทางชนดิ

เดินตาม 

5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 



 

 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ 

3.จัดซือ้

เคร่ืองรบัส่ง

วิทยุ 

36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ 
จัดซือ้เป้าวัด

ระยะแบบ 
0.00 22,000.00 0.00 0.00 20,000.00 2,000.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ 

จัดซือ้รถ

กระแทกเคร่ือง

ตบดนิ 

0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 

งานบริหาร

ทั่วไป

เกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครภุณัฑ ์

ค่าบ ารงุรกัษา

และปรับปรงุ

ครุภณัฑ ์

ค่าบ ารงุรกัษา

และปรับปรงุ

ครุภณัฑ ์

50,000.00 0.00 0.00 0.00 14,410.00 35,590.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 574,600.00 401,800.00 36,000.00 0.00 601,740.00 289,160.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 
- 405,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านกุดกระหน

วน ม.3 - บ้าน

ห้วยค านอ้ย ม.

5 ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 2900 

เมตร 

307,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านกุดกระหน

วน ม.3 จาก

บ้านพ่อพล 

จันทร์โสม ถึง

นานางรุง่รัตน์ 

แสนบุตร ต.นา

ค า อ.อบุลรตัน ์

จ.ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 880 

เมตร 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านกุดกระหน

วน ม.3 จาก

หนองโนถงึ

ถนนแยกบา้น

ขุนด่าน ต.นา

ค า อ.อบุลรตัน ์

จ.ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1300 

เมตร 

119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านทานตะวัน 

ม.11 ซอยอุดม

สุข จากบา้น

นายอุดมสขุ 

ดอนนางพา ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1500 

เมตร 

137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านเล้า ม.8 

เส้นไปหนอง

พันธ์ปา ถึงบ้าน

ดง ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 700 

เมตร 

64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สรา้งสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 (บ้านหนอง

ขามเช่ือมบ้าน

ดง) ช่วงที่ 1 ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

83,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 390 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 (บ้านหนอง

ขามเช่ือมบ้าน

ดง) ช่วงที่ 2 ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 280 

เมตร 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 (บ้านหนอง

ขามเช่ือมบ้าน

ดง) ช่วงที่ 3 ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 160 

เมตร 

11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 จากตู้ยาม 

อปพร.ถงึรอบ

หนองปลิง ช่วง

ที่ 1 ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 850 

เมตร 

77,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 จากตู้ยาม 

อปพร.ถงึรอบ

หนองปลิง ช่วง

ที่ 2 ต.นาค า อ.

93,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1020 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 จากตู้ยาม 

อปพร.ถงึรอบ

หนองปลิง ช่วง

ที่ 3 ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 250 

เมตร 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 จากบา้น

แม่ทองอัว้ ถึง 

สายแยก

หนองปงิ ต.นา

ค า อ.อบุลรตัน ์

จ.ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 330 

เมตร 

22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 จากหน้า

บ้านนางพวง

เพชร ถงึ ปา่ช้า 

ต.นาค า อ.อุบล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 420 

เมตร 

38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 ถึงบ้านนา

254,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

ค า ม.1 ต.นาค า 

อ.อุบลรตัน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 3600 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองขาม 

ม.9 สายสีแ่ยก

สวนนายสมจิต 

ดวงตาไท ้

เช่ือมตอ่ถนน 

ต.บา้นดง และ

เช่ือมตอ่ถนน

ไปหนองเมก็ ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 550 

เมตร 

37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองแวง 

ม.10 จากนา

นายวรจิตร ศรี

คลัง ถงึนาย

บุญมี เสนใส ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 2000 

เมตร 

137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองแวง 

ม.10 จากแยก

ไร่นางค า แสน

แกว้ - หนอง

เม็ก ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1060 

เมตร 

97,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองแวง

ใหม ่ม.13 จาก

ถนนสาย 5033 

- สระหนอง

หญ้าปลอ้ง ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 320 

เมตร 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองแวง

ใหม ่ม.13 จาก

บ้านพ่อค าพวน 

ภูมชูชิต ถึง

หนองแวง ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 2500 

เมตร 

270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

บ้านหนองไหล 

ม.4 หน้าบา้น

นายวชัิย แสน

ค า ถึงนานาย

บุญหลอง 

จันทร์โสม ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 900 

เมตร 

82,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

หนองแวง ม.10 

จากสามแยก

พ่อบุญเลี้ยง 

แกว้บุญตา ถงึ

41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

นาพ่อค าคูณ 

อรัญมาลา ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 600 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตรบ้าน

นาค า ม.1 (สาย

จากถนนใหญ่

ไปภูพานค า) 

ต.นาค า อ.อุบล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1090 

เมตร 

99,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตรบ้าน

โนนราศรี ม.2 

ถึงนานายนรูญ 

ชัยหัส ต.นาค า 

อ.อุบลรตัน ์จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

ถนนกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 2500 

เมตร 

229,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตรบ้าน

หนองแวง ม.10 

จากบา้นนาย

จรูญ ชัยหัส ถงึ

ทางเช่ือมบ้าน

โนนราศรี ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่ 

419,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ สายบา้น

นาค า ม.1 (สาย

หลังโรงเรียน 

ต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรตัน ์

จังหวัด

ขอนแกน่) 

126,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

ปริมาณงาน 

คสล.หน้าเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง 50.00 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ สายบา้น

หนองขาม ม.9 

(จากถนน

หมายเลข ขก.

5033-หน้าบา้น

พ่ออุ่นใจ ช่วงที ่

1 ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

คสล.หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร 

ระยะทาง 42.00 

เมตร 

103,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ สายบา้น

หนองขาม ม.9 

(จากถนน

หมายเลข ขก.

5033-หน้าบา้น

พ่ออุ่นใจ ช่วงที ่

2 ต.นาค า อ.

อุบลรัตน์ จ.

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

คสล.หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร 

ระยะทาง 22.00 

เมตร 

41,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็สายบ้าน

นาค านอ้ย ม.

12 (จากสีแ่ยก

พ่อสมควร ช่อง

วารนิ-แยกบ้าน

หนองไหล ต.

นาค า อ.อบุล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่) 

160,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็สายบ้าน

โนนราศรี ม.2 

(เส้นหนา้วดั

โนนราศรี) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

ต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรตัน ์

จังหวัด

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

คสล.หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง 54.00 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสรา้ง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็สายบ้าน

หนองขาม ม.9 

(จากหน้าบา้น

นางพนมวัลย์-

สามแยกนาย

อาคม หินค า 

ช่วงที่ 1 ต.นา

ค า อ.อบุลรตัน ์

จ.ขอนแกน่) 

ปริมาณงาน 

คสล.หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง 89.00 

เมตร 

213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็สายบ้าน

หนองขาม ม.9 

(จากหน้าบา้น

พนมวลัย์-สาม

แยกนายอาคม 

หินค า ช่วงที่ 2 

ต.นาค า อ.อุบล

รัตน ์จ.

ขอนแกน่) 

ปริมาณงาน 

คสล.หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง 20.00 

เมตร 

47,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็สายบ้าน

หนองไหล ม.4 

(สายไปวัดป่า

สระแกว้) ต าบล

นาค า อ าเภอ

อุบลรัตน์ 

จังหวัด

ขอนแกน่ 

ปริมาณงาน 

คสล.หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร 

136,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง 54.00 

เมตร 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

1.โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

นาค า หมู่ที ่1 

105,700.00 0.00 0.00 0.00 105,700.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

2.โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

นาค านอ้ย หมู่

ที1่2 

143,000.00 0.00 0.00 0.00 143,000.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

3.โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

สัมพันธ์ หมูท่ี่ 7 

266,400.00 0.00 0.00 0.00 266,000.00 400.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

4.โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

หนองขาม หมู่

ที่ 9 

162,800.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 800.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

5.โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

หนองแวง หมูท่ี่ 
10 

116,200.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 200.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

6.โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

หนองแวงใหม ่

หมู่ที ่13 

82,900.00 0.00 0.00 0.00 82,900.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

7.โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังเพ่ือ

การเกษตรจาก

พ้ืนที่เกษตรถึง

บ้านหนองแวง 

หมู่ที ่10 

192,500.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

หนองขามหมูท่ี่ 

0.00 123,000.00 0.00 0.00 123,000.00 0.00 



 

 

9 สายจากสวน

นายเฉลียว ชา

ปัญญา ถงึ 

แยกถนนไป

บ้านโนนราศร ี

หมู่ที ่2 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรง

ต่ ารอบหนอง

ขาม บา้นหนอง

ขาม หมู่ที ่9 

ต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรตัน ์

จังหวัด

ขอนแกน่ 

0.00 124,200.00 124,200.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการขยาย

ไหล่ทางผิว

จราจรถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก็ภายใน

หมู่บ้าน บ้าน

หนองขาม หมู่

ที่ 9 สายจาก

สวน นาย

เฉลียว ชา

ปัญญา ถงึแยก

ถนนไปบ้าน

โนนราศรี หมูท่ี่ 
2 

0.00 155,000.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

คอนกรตีเสริม

เหลก้ช ารดุ

ภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองขาม 

หมู่ที ่9 สาย

จากสวนนาย

เฉลียว ชา

ปัญญา ถงึแยก

ถนนไปบ้าน

โนนราศรี หมูท่ี่ 
2 

0.00 53,000.00 0.00 0.00 53,000.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

จากบา้นกดุ

กระหนวนแยก

ไป วดัป่าเทพ

นิมิต 

0.00 84,905.00 0.00 0.00 84,900.00 5.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร หมู่

ที่ 1 จากถนน

ใหญ่ถึงไร ่

0.00 213,000.00 0.00 0.00 213,000.00 0.00 



 

 

นางนวล ไชย

หานาม 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตร หมู่

ที่ 1 จากสาย

ถนนใหญ่ไปภู

พาน 

0.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ปรับปรุงถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตรจาก

บ้านห้วยค า

น้อย หมู่ที ่5 ถึง 

ต าบลบ้านดง 

0.00 127,000.00 0.00 0.00 127,000.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ปรับปรุงถนน

ลูกรังเพ่ือ

การเกษตรบ้าน

พระพุทธบาท 

หมู่ที ่6 ถึง บ้าน

ทานตะวนั หมู่

ที่ 11 

0.00 148,000.00 0.00 0.00 148,000.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าหอ้ง

ประชุมเทศบาล

ต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรตัน ์

จังหวัด

ขอนแกน่ 

0.00 147,300.00 147,300.00 0.00 0.00 0.00 

งาน

ก่อสรา้ง

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าทีด่ินและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่ากอ่สร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

เงินชดเชย

สัญญาแบบ

ปรับราคาได ้

(ค่าk) 

42,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,780.00 

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง 
5,286,580.0

0 
1,229,405.

00 
271,500.00 0.00 

2,026,000.0
0 

44,185.00 

งานปอ้งกนั

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ

อัคคีภัย 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

1.อุดหนนุศูนย์

ปฏิบัตกิารรว่ม

ในการ

ช่วยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

ระดับอ าเภอ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานระดับ

ก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึก

ษา 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

1.อุดหนนุ

โรงเรียนใน

สังกดั

ส านกังาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เขต 4 

ขอนแกน่ 

1,536,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 
1,468,700.0

0 
67,300.00 



 

 

งานบริการ

สาธารณสุ

ขและงาน

สาธารณสุ

ขอืน่ๆ 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุ

เอกชน 

1.อุดหนนุ

โครงการตาม

พระราชด าริ

ด้าน

สาธารณสขุ 

520,000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 40,000.00 

งาน

สวัสดกิาร

สังคมและ

สังคม

สงเคราะห ์

เงินอดุหนนุ 

เงินอดุหนนุ

กิจการที่เป็น

สาธารณประโย

ชน ์

1.อุดหนนุ

โครงการ

สนับสนนุ

ภารกิจเหล่า

กาชาด จังหวดั

ขอนแกน่ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานไฟฟ้า

ถนน 
เงินอดุหนนุ 

เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

อุดหนนุการ

ไฟฟ้าสว่น

ภูมภิาคอ าเภอ

น้ าพอง เพ่ือ

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้า 

โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรง

ต่ ารอบหนอง

ขาม บา้นหนอง

ขาม หมู่ที ่9 

0.00 124,200.00 0.00 0.00 124,119.40 80.60 

งานไฟฟ้า

ถนน 
เงินอดุหนนุ 

เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

อุดหนนุการ

ไฟฟ้าสว่น

ภูมภิาคอ าเภอ

น้ าพอง เพ่ือ

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้า 

โครงการ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าหอ้ง

ประชุม 

0.00 147,300.00 0.00 0.00 147,261.05 38.95 

งาน

ส่งเสริม

และ

สนับสนนุ

ความ

เข้มแข็ง

ชุมชน 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

1.อุดหนนุ

โครงการ

ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพติด จังหวดั

ขอนแกน่ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งาน

ส่งเสริม

และ

สนับสนนุ

ความ

เข้มแข็ง

ชุมชน 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

2.อุดหนนุ

โครงการ

ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพติดในพ้ืนที่

อ าเภออุบลรตัน ์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิน่ 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 

1.อุดหนนุ

โครงการ

สนับสนนุการ

จัดงาน

ประเพณีบุญกุ้ม

ข้าวใหญ่ 

อ าเภออุบลรตัน ์

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 
2,216,000.0

0 
271,500.00 0.00 0.00 

2,270,080.4
5 

217,419.55 

ข้อมูล ณ 14/12/2563 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 สรุปผล ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

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

 ๑. เกิดการพัฒนาพฒันาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลบัสบัซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกบักระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรือ่งอาจท าไม่ได้   
 4. ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่น้อย จงึท าให้

แก้ปัญหาได้ล่าช้า จะเห็นได้จากโครงการทีบ่รรจุในแผนการด าเนินงาน มากเกินงบประมาณทีจ่ะอนุมัติได้ 
 
 
 
 
๑)  การจัดท าแผนการด าเนินงานควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนการด าเนินงานและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนการด าเนินงานควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานถ่ิน 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 

 

   เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ิน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการ
แปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 
ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว 
ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตเทศบาลต าบลนาค า ได้วางแผนด าเนินการพัฒนา
ท้องถ่ินในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
คนและสังคม 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน  
- ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชน
ทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ  
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน 
ระบบระบายน้ า  
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  



 

 

- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ินและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 
 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5. ยุทธศาตร์การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

-บุคลากรของเทศบาลต าบลนาค า มีความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ
ประชาชน 
-เทศบาลต าบลนาค ามีการบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและ
โปรง่ใส โดยยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคาร
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  
-เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผน
งานการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า 
 

  
                 

 


