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          บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  การติดตามและประเมินเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวความคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่าง
เหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาข่า จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า ตรวจสอบดูว่า แผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 

3) ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4) ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเทศบาลว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาข่า (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน 

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์      
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับมันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมี

ส่วนที ่1 
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โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ด าเนินการไปแล้วว่า สิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้   

3) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มอี านาจหน้าที่ ดังนี้   

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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1. กำรก ำหนดแนวทำงวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาข่า ได้ก าหนดการแบ่ง

ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า
ดังนี้ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการคิดวิเคราะห์จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ต าบลนาข่า 

5) รายงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะตามความ
เหมาะสม ในการรายงานผล อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาข่า โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

7) การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงาน
สรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสาย
บังคับบัญชาตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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2. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

    1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
    2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
    3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
    4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
    5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 

  เทศบาลต าบลนาข่า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า 
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาข่า ที่ 566/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำข่ำ 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายวีระพันธ์  พรหมบุตร กรรมการ 
2 นายสุพจน์  สืบวงษา กรรมการ 
3 ร.ต.อ.สุทโธ  โมรา กรรมการ 
4 นายวันชัย  สระศรี กรรมการ 
5 นายอภิชิต  ไชยค าหาญ กรรมการ 
6 นางสาวแววดาว นามบุตร กรรมการ 
7 นายบุญกว้าง  บุญวิเศษ กรรมการ 
8 นางกษญา  ชูด า กรรมการ 
9 นายธรรมรัตน์  บับภาเสน กรรมการ 

10 นายประจักษ์  มาลิณี กรรมการ 
11 นายธรรมนอง  อินทะนาม กรรมการ 
12 นางธัญวลัย  หาศิริ กรรมการและเลขานุการ 
13 นางสาวณิราภรณ์  พงษานิล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 

2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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3. กำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาข่าโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

 
 
 

 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 
                                                              
                                                             
                                                                                                   
                                                                                 
 
                                                                                                  
                                                                
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำม 

และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำง
น้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 

                                                       รายงานผล                                                 เสนอ             

                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                                                         
                                     เสนอ 

 

                                                  เสนอ                                            เสนอ              เสนอ 
                                                 
                                                                                                 
 
                                                                                                                    
 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  1) การทดสอบและการวัด วิธีนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง การประเมิน
การปฏิบัติงาน แนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือในการทดสอบและการวัดเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ
พัฒนา เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
  2) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับ
ผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
  3) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับ
การพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า 
  4) การส ารวจ หมายถึงการส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความ
จ าเป็น ความต้องการของประชาชน 
  5) เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต
ของโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ น าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกได้ ดังนี้ 
  1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

สภำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำล

ต ำบลนำข่ำ 

ผู้บริหำร
ท้องถิ่น 
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  2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ                                                             

 5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ                    

6) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลนาข่า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7) ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลต าบลนาข่า แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆมีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลน่า เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาข่า 
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1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 

  1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
              1.1.1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลนำข่ำ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลนาข่า ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาข่า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
   1.1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลนำข่ำ มีรำยละเอียดดังนี้ 

         1) ยุทธศำสตร์มีรำยละเอียดดังนี้  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลนาข่า มี 10  ด้าน  ดังนี้ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านคมนาคม 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านสาธารณูปโภค 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
             ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านสาธารณสุข 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ที่ 8. ด้านสังคมสงเคราะห์ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 9. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             ยุทธศาสตร์ที่ 10. ด้านเศรษฐกิจ 
            

 
 
 

      “ บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอพียง และวัฒนธรรมท้องถิ่น ” 

ส่วนที ่2 

กำรติดตำมและประเมินผล 
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2) เป้ำประสงค์ 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. ด้านคมนาคม การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
2. ด้านสาธารณูปโภค ประชาชนได้รับสาธารณูปโภค ส่วนสาธารณูปการ ที่มี

ประสิทธิภาพอย่าทั่วถึง 
3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
4. ด้านการสาธารณสุข ประชาชนมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 
5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง 

ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนา มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และ
ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

7.  ด้านการศึกษา เด็กและเยาวชนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.  ด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 

ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
9.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดการสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจาก  

สาธารณภัย และมีวามพร้อมช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
10. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง

ได ้
 

3) ตัวช้ีวัด 
ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 

1. ด้านคมนาคม 1. ร้อยละของความยาวถนน และรางระบายน้ าที่ได้รับการ
ก่อสร้างให้สัญจรไป-มาสะดวก 
2. ความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม 
3. ร้อยละของถนนที่มีปัญหาได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพ
ปกต ิ
4. ร้อยละของรางระบายน้ าที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข 
5. น้ าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง 
6. จ านวนจุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจร 

2. ด้านสาธารณูปโภค 1. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ าประปา 
2. ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการน้ าเพ่ือการท า
การเกษตร 
3. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้
มาตรฐาน 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
5. ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งหรือแก้ไขให้มีไฟส่องสว่าง 

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ประสิทธิภาพในการเก็บขน ถ่าย ขยะมูลฝอยในชุมชน 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่คัดแยกขยะใน
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ครัวเรือน 
3. ร้อยละของสายทางในหมู่บ้านที่รักษาความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. ร้อยละของปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการแก้ไข 
5. ร้อยละของการจัดการจุดที่มีน้ าเสียในชุมชน 

4. ด้านการสาธารณสุข 1. ร้อยละของของการควบคุม ป้องกันหรือระงับการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
2. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดท าแผน หรือก าหนดมาตรการ
ในการป้องกันโรคติดต่อ 
3. จ านวนครั้งที่ประชากรในแต่ละวัยที่ได้รับความรู้ การ
แนะน า ในการดูแลสุขภาพร่างการ 

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 1. ความเหมาะสมหรือความสัมพันธ์กับชุมชนในการจัดงาน
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. ร้อยละของประชากรในการน าหลักศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรมไปด าเนินชีวิต 
3. จ านวนเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาฟ้ืนฟูหรือ
เผยแพร่ 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง 

1. ปรับปรุง ทบทวน ภารกิจให้บริการประชาชนให้ได้รับ
บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2. ร้อยละของการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีอัตราเพิ่มข้ึน 
และเป็นปัจจุบัน 
3. ร้อยละของการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามแผน
ด าเนินการ 
4. ร้อยละของการด าเนินการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามแผน 
5. ร้อยละของการควบคุม บ ารุงรักษ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้
สภาพปกติ 

7.  ด้านการศึกษา 1. ระดับมาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาอย่างครบถ้วน 
3. ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ระดับพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ตามวัย 

8.  ด้านสังคมสงเคราะห์ 1. จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ครบถ้วน  
2. ร้อยละของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่
ประสบปัญหา 
3. จ านวนชุมชนหรือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นส าหรับดูแลผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

9.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. มีแผนป้องกันและสาธารณภัยทุกด้าน 
2. มีเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในหมู่บ้าน 
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3. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ให้พร้อมใช้งานครบถ้วน 
4. ประสิทธิภาพในการระงับสาธารณภัยทุกประเภท 
5. จ านวนผู้ได้รับเหตุสาธารณภัยลดลง 

10. ด้านเศรษฐกิจ 1. มีฐานข้อมูลประชากรด้านอาชีพและการว่างงาน 
2. ร้อยละของผู้ว่างงานและผู้สนใจที่ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้เรื่องอาชีพด้านต่างๆ 
3. ระดับของการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน 
4. มีการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการด้านอาชีพและการ
จ าหน่าย 
5. ตลาดผ้าเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

  
4) ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 
1. ด้านคมนาคม 1. ความยาวถนนและรางระบายน้ าที่ได้รับการก่อสร้างให้

สัญจรไป-มาสะดวกอย่างน้อยร้อยละ 80 ของความยาว
ถนนลูกรังหรือดินที่เหลือ 
2. ถนนที่มีปัญหาได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพปกติอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของถนนที่ช ารุดเสียหาย 
3. รางระบายน้ าที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของรางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหาย 
4. จุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจร อย่างน้อย
ปีละ 10 จุด 

2. ด้านสาธารณูปโภค 1. ครัวเรือนได้รับบริการน้ าประปาอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่ด าเนินการ 
2. เกษตรกรได้รับบริการน้ าเพ่ือการท าการเกษตรอย่าง
น้อย ร้อยละ 60 ของจ านวนเกษตรกรในหมู่บ้านที่
ด าเนินการ 
3. หมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน 
อย่างน้อยปีละ 1 หมู่บ้าน 
4. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 90 
ของจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่ด าเนินการ 
5. จุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งหรือแก้ไขให้มีไฟส่องสว่าง ร้อยละ 90 
ของจุดเสี่ยงทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาข่า 

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. การขน ถ่าย ขยะมูลฝอยไม่ตกค้างในชุมชน 
2. ครัวเรือนในหมู่บ้านที่คัดแยกขยะในครัวเรือนได้ อย่าง
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น้อยร้อยละ 20 ของครัวเรือนในหมู่บ้านที่ด าเนินการ 
3. สามารถรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากกว่าร้อยละ 60 ของสายทางใน 
แต่ละหมู่บ้าน 
4. แก้ไขท่ีเกิดจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าร้อย
ละ ของปัญหาที่เกิดข้ึน 
5. จัดการจุดที่มีน้ าเสียในชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 90 ของ
จุดที่เกิดปัญหา 

4. ด้านการสาธารณสุข 1. ด าเนินการควบคุม ป้องกันหรือระงับโรคติดต่อไม่ให้แพร่
ระบาดเกินร้อยละ 50 ของการแพร่ระบาด 
2. จัดท าแผน หรือก าหนดมาตรการในการป้องกัน
โรคติดต่อโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3. ประชากรในแต่ละวัยที่ได้รับความรู้ การแนะน า ในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 1. จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นมีความเหมาะสมและ
สัมพันธ์กับชุมชน 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนน าหลัก
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรมไปด าเนินชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของประชากร 
3. ฟื้นฟูการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้หรือเผยแพร่
ความรู้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง 

1. การปรับปรุง ทบทวน ภารกิจให้บริการประชาชนให้
ได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีอัตราเพ่ิมขึ้น และเป็น
ปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา 
3. ปฏิบัติราชการได้บรรลุตามแผนด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนด าเนินการ
ประจ าปี 
4. ด าเนินการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามแผน มากกว่าร้อยละ 95 
5. ควบคุม บ ารุงรักษ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้สภาพปกติได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  ด้านการศึกษา 1. การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 
2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาอย่างครบถ้วน 
3. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
4. พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเหมาะสม
ตามวัย 
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8.  ด้านสังคมสงเคราะห์ 1. จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ครบถ้วน  
2. ร้อยละของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่
ประสบปัญหา 
3. จ านวนชุมชนหรือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นส าหรับดูแลผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

9.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จัดท าแผนป้องกันและสาธารณภัยทุกด้าน 
2. จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในหมู่บ้าน 
3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานครบถ้วน 
4. การระงับสาธารณภัยทุกประเภทมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. จ านวนผู้ได้รับเหตุสาธารณภัยลดลง 

10. ด้านเศรษฐกิจ 1. จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านอาชีพและการว่างงาน 
2. ผู้ว่างงานและผู้สนใจที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
อาชีพด้านต่างๆ มากกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ว่างงาน
และผู้สนใจ 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการด้านอาชีพและ
การจ าหน่าย 
5. ตลาดผ้าเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

 

5) กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 

1. ด้านคมนาคม 1. ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ าให้สัญจรไป-มาสะดวก 
2. ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหายให้มี
สภาพปกต ิ
3. ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยง 

2. ด้านสาธารณูปโภค 1. จัดให้มีน้ าประปาใช้ในครัวเรือน 
2. จัดให้มีน้ าเพื่อการท าการเกษตร 
3. ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน  
4. ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับครัวเรือน และเพ่ือการเกษตร 
5. ติดตั้งหรือแก้ไขให้มีไฟส่องสว่าง ตามจุดเสี่ยงทั้งหมดใน
เขตเทศบาลต าบลนาข่า 

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. จัดบริการขน ถ่าย ขยะมูลฝอยโดยไม่ตกค้างในชุมชน 
2. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือนในหมู่บ้าน  
3. รณรงค์หรือจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในแต่ละหมู่บ้าน 
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4. จัดกิจกรรม หรือประสานความร่วมมือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในการลดมลภาวะของ 
5. จัดการจุดที่มีน้ าเสียในชุมชน 

4. ด้านการสาธารณสุข 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ การควบคุม ป้องกันหรือระงับ
โรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดในหมู่บ้าน 
2. สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคติดต่อในหมู่บ้าน 
3. จัดท าแผนหรือก าหนดมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชากรในแต่ละวัยในการ
แนะน าดูแลสุขภาพร่างกาย อย่างถูกวิธี 

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 1. จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นมีความเหมาะสมและ
สัมพันธ์กับชุมชน 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนน าหลัก
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรมไปด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมฟ้ืนฟูการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง 

1. ปรับปรุง ทบทวน ภารกิจให้บริการประชาชนให้ได้รับ
บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีอัตราเพ่ิมขึ้น และเป็น
ปัจจุบัน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการได้บรรลุตามแผน
ด าเนินการประจ าปี 
4. ด าเนินการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามแผน 
5. ควบคุม บ ารุงรักษ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้สภาพปกติ 

7.  ด้านการศึกษา 1. พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาอย่างครบถ้วน 
3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
4. จัดกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย 

8.  ด้านสังคมสงเคราะห์ 1. จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ครบถ้วน  
2. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่ประสบปัญหา 
3. จัดตั้งศูนย์หรือเครือข่ายส าหรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

9.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จัดท าแผนป้องกันและสาธารณภัยทุกด้าน 
2. จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในหมู่บ้าน 
3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
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เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานครบถ้วน 
4. ฝึกซ้อมหรือทบทวนความรู้ แก่ อปพร. ในการระงับ
ธารณภัยทุกประเภท 
 5. จัดกิจกรรม/โครงการ การรณรงค์เก่ียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจ านวนผู้ได้รับเหตุสาธารณภัยแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน 

10. ด้านเศรษฐกิจ 1. จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านอาชีพและการว่างงาน 
2. จัดกิจกรรม/โครงการ แก้ผู้ว่างงานและผู้สนใจ 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการด้าน
อาชีพและการจ าหน่าย 
5. พัฒนาตลาดผ้าเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

6) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 

1. ด้านคมนาคม จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพการจัดบริการด้านสาธารณูปโภคที่จ าเป็นให้
ได้มาตรฐาน 

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนน่าอยู่ โดยการจัดบริการขน ถ่าย ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

4. ด้านการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่
ไปกับการสร้างภาคเครือข่ายด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี สืบสาน และอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง 

พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
เป็นธรรม และใช้เทคโลโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

7.  ด้านการศึกษา 1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน ให้ได้มาตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

8.  ด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

9.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาการป้องกันและสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที 
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10. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 7) แผนงำน 
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(3) แผนงานการศึกษา 
(4) แผนงานสาธารณสุข 
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(6) แผนงานเคหะและชุมชน 
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(8) แผนงานงบกลาง 
 

กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)  จุดแข็ง/ศักยภำพ/ขีดควำมสำมำรถของชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลนำข่ำ (Strength) 

 (1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง (ตลาดผ้าบ้านนาข่า) 
 (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 (3) มีเส้นทางการคมนาคมที่เดินทางไป-มาสะดวกทุกชุมชน 
 (4) มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 (5) มผีู้น าที่เข้มแข็งและเสียสละ 
 2)  จุดอ่อนของชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลนำข่ำ (Weakness) 
 (1) เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด 
 (2) ประชาชนมีรายได้น้อย 
 (3) ขาดแหล่งน้ าท าการเกษตรกรรม 
 (4) กลุ่มอาชีพต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 
 (5) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
 

กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
 1)  โอกำสภำยนอกชุมชนที่มีผลต่อกำรพัฒนำ (Opportunity) 
 (1) รัฐบาลมีนโยบายให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
 (2) มีหน่วยงานภาครัฐจากภายนอกชุมชนให้การสนับสนุน 
 (3) มีนักท่องเที่ยวจากท่ีอ่ืนเดินทางผ่านมาท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า 
 (4) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น 
 (5) มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก เชื่อมต่อระหว่างอุดร-หนองคาย เป็นเส้นทางสู่อินโดจีน 
 2)  อุปสรรคหรือภัยคุกคำมจำกภำยนอกเขตเทศบำลที่มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (2) สภาวะเศรษฐกิจย่ าแย่ 
 (3) ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและทั่วถึง 
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 (4) ราคาสินค้าแพงขึ้น 
 (5) กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 
 นอกจากนี ้ประชาชนยังได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุชนพบว่า ปัญหา
ส าคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
     1) ปัญหายาเสพติด 
     2) ประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนขาดอาชีพเสริมรายได้ 
     3) ผลผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณร้อย และราคาตกต่ า 
     4) ขาดแหล่งน้ าท าการเกษตร 
     5) ร่องระบายน้ าอุดตัน เกิดน้ าท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น  
     6) ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางเสียงหรือทางอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ย งไม่
เพียงพอ 

การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลจากส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
สถานการณ์ของท้องถิ่น (SWOT Analysis) และปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถสรุปความส าคัญของข้อมูล ซึ่ง
เทศบาลต าบลนาข่า ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
พร้อมทั้งพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพหรือขีดความสามารถของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประชาชน
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลัก      
ธรรมาภิบาล และความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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            ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณ จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร
ตำมเทศบัญญัติ 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรจริง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม 36 23 23 
2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค 5 4 3 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10 6 5 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 13 9 9 
5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 7 7 6 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง  

26 
 

20 20 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 13 10 9 
8. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์ 10 7 6 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 5 5 
10. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 11 10 10 

รวม 142 101 96 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (ส ำหรับเทศบำลด ำเนินกำรหรืออุดหนุนหน่วยงำนอ่ืน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคม 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน
คมนาคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

1. โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 200,000 - - - - กองช่าง 

2. โครงการขุดลอกทางระบายน้ าข้างถนนทางหลวง 2255 
บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 3 (แผนชุมชนถ่อนน้อยหมู่ที่ 3) 

300,000 300,000 184,567.43 -  กองช่าง 
ใช้งบงานป้องกันฯ 

ด าเนินงาน 

3. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางโพธิ์ชัย-นาข่าน้อย 
 (แผนชุมชนดอนแตง หมู่ที่ 8) 

200,000 - - -  กองช่าง 

4. โครงการวางรางระบายน้ า สายทางโพธิ์ชัย-บ้านดอนแตง-
เหล่าศรีจารย์ (แผนชุมชนดอนแตง หมู่ที่ 8) (แผนชุมชนเหล่า
ศรีจารย์หมู่ที่ 10) 

150,000 - - -  กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าถ่อนใหญ่ -ล าห้วย
เปรม (ด้านทิศใต้) (แผนชุมชนดงยวดหมู่ที่ 9) 

2,640,000 - - -   
กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างล าห้วยเปรม (ด้านทิศ
เหนือ) (แผนชุมชนดงยวดหมู่ที่ 9) 

1,595,000 - - -  กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมณีสุข หมู่ที่ 9  
(แผนชุมชนดงยวดหมู่ที่ 9) 

280,000 - - -  กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญประสงค์ 2 ตอนที่ 2 
หมู่ที่ 11 (แผนชุมชนดงไร่ หมู่ที่ 11) 

300,000 - - - - กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุมาลย์ หมู่ที่ 11 (แผน
ชุมชนดงไร่ หมู่ที่ 11) 

300,000 - - - - กองช่าง 
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ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน
คมนาคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

10.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังตลากดงไร่-นาเหล่า
ค า โดยปูทับด้วยแอสฟัสติก (แผนชุมชนดงไร่ หมู่ที่ 11) 

650,000 - - -  กองช่าง 

11. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแสนอุบล (แผนชุมชน 
ดงไร่ หมู่ที่ 11) 

150,000 - - -  กองช่าง 

12. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางดงยวด-ซอยโพธิ์
ทอง-สุดเขตเทศบาล (บ้านงอย) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต 
บ้านดงยวด หมู่ที่ 9 (แผนชุมชนดงยวด หมู่ที่ 9) 

1,293,000 1,293,000 720,000 -  กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน

สะสม  

13. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก สายทาง
สมานมิตร-โชคพัฒนา บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8 (แผนชุมชนดอน
แตงหมู่ท่ี 8) 

24,600 24,600 - 24,600   
กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพเทวานาคาเทวี บ้าน
นาข่า หมู่ที่ 1 (แผนชุมชนนาข่าหมู่ท่ี 1) 

261,000 261,000 - 261,000  กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาเหล่าค า-ห้วยวังบัว 
บ้านนาเหล่าค า หมู่ที่ 12 (แผนชุมชนนาเหล่าค า หมูที่ 12) 

1,003,000 - - -  กองช่าง 

16. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักสายทางโพธิ์
ทอง-ซอยวรรณไสย บ้านดงยวด หมู่ที่ 9 (แผนชุมชนดงยวด 
หมู่ที่ 9) 

462,000 462,000 -  512,000 กองช่าง 

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยไพโรจพิมุข  
บ้านนาข่าหมู่ที่ 1 (แผนชุมชนนาข่าหมู่ที่ 1) 

414,000 414,000 414,000 - - กองช่าง 
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ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน
คมนาคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

18. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักสายทาง ซอย
โมรา-ซอย(ปู-่ตา) บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 (แผนชุมชนนาข่าหมู่ที่ 1) 

289,700 289,700 - - 359,700 กองช่าง 

19. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก สายทาง
สมานมิตร-ซอยศรีเชียงใหม่ บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ 10 

262,600 262,600 - - 312,600 กองช่าง 

20. โครงการบ ารุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนสายทางบ้านถ่อนใหญ่-ล าห้วยเปรม  
บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7 

441,000 441,000 - 441,000 
 

 กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชานนท์ บ้านดงไร่  
หมู่ที่ 11 

222,000 222,000 216,000 -  กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสารีวงษ์ บ้านนาข่า  
หมู่ที่ 1 

87,000 87,000 84,000 -  กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญประสงค์ 1  
บ้านดงไร่ หมู่ที่ 11 

46,000 46,000 44,000 -  กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวะจีประสี  
บ้านนาเหล่าค า หมู่ที่ 12 

136,000 136,000 129,300 -  กองช่าง 

25. โครงการปรับปรุงถนน คสล.แบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายทุ่งตูมต า-ถนนมิตรภาพ บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 

266,000 266,000 - - 341,000 กองช่าง 

26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทางหลังตลาดบ้าน
ดงไร่ หมู่ 11- ซอยนาเหล่าค า 1 หมู่ที่ 12 

112,000 112,000 - - 104,000 กองช่าง 
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ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ตำม

แผนพัฒนำ 
ตำม 

เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 
กรณีกันเงิน 

ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้  
ด้าน
คมนาคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

27. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก สายทาง
มิตรภาพ-ทุ่งตูมค า(ด้านทิศใต้) บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 

241,600 241,600 - - 311,600 กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยหอพัก บ้านดงไร่ หมู่ที่ 11 

130,300 130,300 124,000 - - กองช่าง 

29. โครงการวางรางระบายน้ าส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด สายทาง
ซอยเจริญกลาง-ซอยตะวันลับฟ้า บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7 

72,400 72,400 - - 119,400 กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยบงมั่น  
บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 

885,000 885,000 - - 781,000 
 

กองช่าง 

31. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยทักษิณ (ตอนล่าง) บ้าน
ถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7 

158,000 - - - - กองช่าง 

32. โครงการซ่อมสร้างถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 2255 
ซอยปู่-ตา บ้านถ่อนใหญ่หมู่ 7 

70,000 
72,000 

70,000 
72,000 

- - 70,000 
72,000 

กองช่าง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

33.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 300,000 300,000  - 300,000 กองช่าง 

34.โครงการซ่อมไฟกระพริบหรือเครื่องหมายจราจร 100,000 - - - - กองช่าง 
35. โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน/หมู่บ้าน 30,000 30,000  - 300,000 กองช่าง 
36. โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร 150,000 150,000 150,000 - - กองช่าง 

รวม 14,294,200 6,154,200 2,065,867 726,600 3,583,300  
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2. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณูปโภค 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน 
สำธารณ ู
ปโภค 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชา 

1,080,000 - - - - กองช่าง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(แผนชุมชนทุกชุมชน) 

675,000 
 

365,000 206,486.16 - - กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) 

420,000 420,000 418,000.85 - - กองช่าง 

4. โครงการติดตั้งระบบตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (PEA IHAPM) 

250,000 250,000 0 - - กองช่าง 
ไม่ได้ด าเนินการ 

5. โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาข่า  

0 340,000 184,567.43 - - กองช่าง 

รวม 2,425,000 1,375,000 809,054.44 - -  
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3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน 
กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน
การเกษตร 

1. โครงการปลูกต้นไม้รักษ์ป่าชุมชน 20,000 20,000 20,000 - - กองสาธาฯ 
2. โครงการปลูกหญ้าแฝก 20,000 - - - - กองสาธาฯ 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 20,000 18,900 - - กองสาธาฯ 
4. โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่น่ามอง 40,000 - - - - กองสาธาฯ 
5. โครงการ 1 ชุมชน 1 ถนนสวยงาม 50,000 50,000 48,430 - - กองสาธาฯ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

6. โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง 30,000 30,000 29,975 - - กองสาธาฯ 
7. ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 450,000 420,000 468,563.75 - - กองสาธาฯ 
8. โครงการก่อสร้างระบบส ารองน้ าใช้บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 300,000 - - - - กองสาธาฯ 
9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 300,000 - - - - กองสาธาฯ 
10. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซับเมิร์สสูบน้ า 150,000 120,000 - - - กองสาธาฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
รวม 1,410,000 660,000 585,869.75 - -  
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน 
สำธำรณสขุ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 30,000 30,000 - - กองสาธาฯ 
2. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 30,000 29,010 - - กองสาธาฯ 
3. โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 30,000 30,000 26,136.12 - - กองสาธาฯ 
4. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20,000 20,000 19,995 - - กองสาธาฯ 
5. โครงการพัฒนาแกนน าภาคีเครือข่ายระดับหมู่บ้าน 50,000 - - - - กองสาธาฯ 
6. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 30,000 30,000 - - กองสาธาฯ 
7. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 50,000 50,000 48,360 - - กองสาธาฯ 
8. โครงการร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พ้ืนที่เป็น
ที่ตั้ง 

100,000 - - - - กองสาธาฯ 

9. โครงการชุมชนเข้มแข็งจัดการความปลอดภัยไร้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

100,000 - - - - กองสาธาฯ 

10. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

160,000 160,000 160,000 - - กองสาธาฯ 

11. โครงการสุขภาพดีวิถีนาข่า 50,000 50,000 49,020 - - กองสาธาฯ 
12. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 150000 - - - - กองสาธาฯ 
13. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน (เก็บขยะ กวาดถนน ฯลฯ) (ไม่มีใน
แผนปี 65) 

1,296,000 1,296,000 1,244,191 - - กองสาธาฯ 

รวม 2,116,000 1,696,000 1,636,712.12 - -  
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณี 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
ประเพณี 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 200,000 140,000 171,801 - - ส านักปลัด 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และประเพณ ี

2. โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 10,000 0 - - กองการศึกษา 
ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 150,000 120,000 10,746 - - กองการศึกษา 
4. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 0 0 0 - - กองการศึกษา 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

5. โครงการลานบุญ ลานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 - - กองการศึกษา 
ด าเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
6. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 80,000 70,000 70,000 - - กองการศึกษา 
7. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 48,000 18,000 18,000 - - กองการศึกษา 

รวม 488,000 358,000 270,547    
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6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และกำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง  
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี
และการ
พัฒนาด้าน
การเมือง 
การ
ปกครอง 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การจัดท าแผนทุกระดับ 30,000 30,000 
 

- - - กองยุทธศาสตร ์
ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 

400,000 - - - - ส านักปลัด 

3. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่
เทศบาลและผู้น าชุมชนต่างๆ 

40,000 40,000 39,560 - - ส านักปลัด 

4. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 108,000 - - - - กองคลัง 
5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรโดยรวม 

250,000 50,000 37,145 - - ส านักปลัด 

6. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 156,000 156,000 156,000 - - ส านักปลัด 
7. โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผน) 108,000 36,000 35,400 - - กองยุทธศาสตร ์
8. โครงการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10,000 10,000 

 
- - - กองยุทธศาสตร ์

ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

9. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

10,000 10,000 
 

- - - กองยุทธศาสตร ์
ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

10. โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน (กองคลัง) 108,000 108,000 106,499  - กองคลัง 
11. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 60,000 - - - ส านักปลัด 
ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

12. โครงการจ้างเหมาบริการ 28,800 50,000 35,585.80  - ส านักปลัด 
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ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี
และการ
พัฒนาด้าน
การเมือง 
การ
ปกครอง 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

13. โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 10,000 - - - ส านักปลัด 
14. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000 7,000 7,000  - ส านักปลัด 

15. โครงการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลต าบลนาข่าด้วย
โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ 

500,000 - - - - กองยุทธศาสตร ์

16. โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 2,000 2,000 - - - กองยุทธศาสตร์
ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

17. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
นาข่า "โตไปไม่โกง" 

10,000 10,000 - - - กองยุทธศาสตร์
ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

18. โครงการปรับฐานความคิดค่านิยม ทัศนคติ วัด บ้าน 
โรงเรียน องค์กร ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ รวม
พลังต่อต้านและขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

20,000 - - - - กองยุทธศาสตร์
ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

19. ค่าปรับเปลี่ยนระบบการใชค้ลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สาย 294,500 294,500 289,300 - - กองยุทธศาสตร ์
20. โครงการนาข่าสภากาแฟเพ่ือประชาชน 50,000 50,000 44,825 - - ส านักปลัด 
21. โครงการศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต Internet เพ่ือประชาชน 120,000 - - - - ส านักปลัด 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

22. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน 50,000 50,000 49,815 - - กองการศึกษา 
23. โครงการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 500,000   - - กองการศึกษา 
24. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน 
(แผนชุมชนทุกชุมชน) 

300,000 120,000 117,364 - - กองการศึกษา 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000 20,000 49,377.90 - - งานป้องกันฯ 
26. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ
เมืองอุดรธานี 

100,000 100,000 - - - งานป้องกันฯ 

รวม 3,520,300 1,213,500 967,871.70 - -  
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7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน
การศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง 

1,350,000 1,114,800 1,006,479.44 - - กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาล 4 แห่ง และวัสดุงานบ้านงานครัวอ่ืน 

งบประมาณ
รวมกับข้อ 1 

งบประมาณ
รวมกับข้อ 1 

งบประมาณ
รวมกับข้อ 1 

- - กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 819,400 966,400 746,400 - - กองการศึกษา 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 70,000 - - - โอนลด 
5. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้าน
การศึกษา 

200,000 50,000   - กองการศึกษา 
ไม่ได้ด าเนินการ 

6. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก 168,500 - - - - กองการศึกษา 
7. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 22,000 - - - - กองการศึกษา 
8. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและพัฒนาด้านต่างๆ 20,000 20,000 20,000  - กองการศึกษา 
9. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 200,000 - - - - กองการศึกษา 
10. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 450,000 450,000  450,000 - กองการศึกษา 
11. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,200,000 1,860,700 1,654,800 - - กองการศึกษา 
12. อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลนาข่า 300,000 200,000 200,000 - - กองการศึกษา 
13. โครงการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลนาข่า 

100,000 70,000 70,000 - - กองการศึกษา 

รวม 5,899,900 4,801,900 3,697,697.44 - -  
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8. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมสงเครำะห์ 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้านสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานงบ
กลาง 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพความพิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

7,500,000 
1,650,000 

66,000 

8,782,000 
1,716,000 

66,000 

7,256,200 
1,465,200 

36,000 

- - กองสวัสดิการ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 50,000 50000 45,280 - - กองสวัสดิการ 

3. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 108,000 108,000 54,000 - - กองสวัสดิการ 

4. โครงการส่งเสริมเยาวชนวยัใสใส่ใจสุขภาพ 150,000 - - - - กองสวัสดิการ 

5. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้การท าพรอมเช็ดเท้าให้กับ
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาข่า 

100,000 - - - - กองสวัสดิการ 

6. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 50,000 50,000 32,140 - - กองสวัสดิการ 

7. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “โรงเรียนพลังสร้างสุขผู้สูงอายุ” 50,000 50,000 31,900 - - กองสวัสดิการ 

8. โครงการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยด้วยเยาวชน 150,000 - - - - กองสวัสดิการ 

9. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 100,000 100,000 - - - กองสวัสดิการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

10. โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 100,000 81,450 - - กองสวัสดิการ 

รวม 10,074,000 11,022,000 9,002,170 - -  
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9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้านการ
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

100,000 100,000 155,510 - - งานป้องกันฯ 

2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชน 

20,000 - - - - งานป้องกันฯ 

3. โครงการกู้ชีพกู้ภัยเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (แผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

394,900 - - - - งานป้องกันฯ 

4. โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยบนท้องถนน 20,000 20,000 16,720 - - งานป้องกันฯ 
5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 20,000 20,000 - - งานป้องกันฯ 
6. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร) 

20,000 - - - - งานป้องกันฯ 

7. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 432,000 432,000 415,744   งานป้องกันฯ 
8. โครงการป้องกัน/ควบคุมไฟป่าและ     หมอกควัน 20,000 20,000 20,000   งานป้องกันฯ 
9. โครงการอาสากู้ชีพ 30,000 - - - - งานป้องกันฯ 
10. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรทบทวน 

150,000 - - - - งานป้องกันฯ 

11. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 20,000 - - - - งานป้องกันฯ 

รวม 1,226,900 592,000 627,974 - -  
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10. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำม
แผนพัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ 100,000 100,000 - - - ส านักปลัด 
ด าเนินการ

ร่วมกับตลาดผ้า 
2. โครงการออนซอนวิถีอีสาน สืบสานผ้าหมี่ขิดบ้านนาข่า 100,000 100,000 93,850 - - ส านักปลัด 
3. โครงการถนนคนเดินนาข่า 30,000 30,000 - - - ส านักปลัด 

ด าเนินการ
ร่วมกับตลาดผ้า 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 100,000 100,000 100,000   ส านักปลัด 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 200,000 20,000 181,240 - - ส านักปลัด 

แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

6. โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 100,000 50,000 49,850   สวัสดิการ 
7. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนส าหรับ
กลุ่มสตรีในพื้นที่ 

100.000 - - - - สวัสดิการ 

แผนงาน
การเกษตร 

8. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ 100,000 50,000 49,600 - - สวัสดิการ 
9. โครงการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพี
ยง และเกษตรทฤษฎีใหม่  ประยุกต์ “โคก  หนอง  นาโมเดล” 

100,000 50,000 49,970 - - สวัสดิการ 

10. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 200,000 200,000 - - - สวัสดิการ 
ด าเนินการโดยรับ
การช่วยเหลือจาก
กระทรวงเกษตร 

11. โครงการส่งเสริมการจัดงานเกษตรแฟร์ @ Udon 2022  0.00 50,000 50,000 - - สวัสดิการ 
รวม 1,030,100 750,000 574,510 - -  
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1.3 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นตั้งไว้ในเทศบัญญัติที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน 

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำมแผนพัฒนำ ตำม 
เทศบัญญัต ิ

กำร
เบิกจ่ำย 

ด้านสำธารณู 
ปโภค 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1. โครงการติดตั้งระบบตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
อัจฉริยะ (PEA IHAPM) 

250,000 250,000 - 
- 

กองช่าง 

ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซับเมิร์สสูบน้ า 150,000 120,000 - กองสาธาฯ 
 

ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

3. โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 10,000 - กองการศึกษา 

ด้านการศึกษา แผนงาน
การศึกษา 

4. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษา 200,000 50,000 - กองการศึกษา 

ด้านสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน งบ
กลาง 

5. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 100,000 100,000 - กองสวัสดิการฯ 

รวม 710,000 530,000 -  
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1.4 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำส ำหรับบัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงำน/งำน หมวดรำยจ่ำย 

 
ประเภทรำยจ่ำย  

โครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ตำมแผน 
พัฒนำ 

ตำม 
เทศบัญญัต ิ กำรเบิกจ่ำย 

กรณีกันเงิน 
ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ก่อหนี้ 

งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
การเกษตร 

1. รถแทรกเตอร์ 1,200,000 1,200,000 - - 1,200,000 กองช่าง 
 

งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
การเกษตร 

2. เลื่อยโซ่ยนต์ 20,000 20,000 20,000 - - กองช่าง 

งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
โรงงาน 

3. เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 5,500 5,500 5,500 - - กองช่าง 

รวม 1,225,500 1,225,500 25,500 - 1,200,000  
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สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำข่ำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ค ำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ประเมิน 
ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร โครงกำร งบประมำณ 
โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ (96 โครงกำร) 
คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2665) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ฉบับที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6 

142 42,484,400.00 

71.12 95.04 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 101 28,622,600.00 
3 สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 96 24,998,155.45 
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1.5 ปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข   

ล ำดับที่ วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
และได้รับซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังขององค์กร 

2 บางโครงการที่ด าเนินการจริงอาจไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลาที่มีความจ าเป็นที่จะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ความเดือดร้อนให้ทันท่วงที 

ควรแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง วางแผนโดยจัดท าเป็นโครงการให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการในเรื่องใดแล้ว แต่ไม่ได้
วางแผนไว้ ให้รีบแจ้งงานนโยบายและแผน เพราะจะได้เปลี่ยนแปลงแผนหรือ
เพ่ิมเติมตามขั้นตอนได้ทัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

3 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

4 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรให้ความส าคัญ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากส่วนราชการต่างๆได้ข้อมูลล่าช้า ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลแผนจะได้น าข้อมูลไปสรุปได้ทันตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
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1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์                                                                              

กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 19 
3.  ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 60  
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
3.4  วิสัยทัศน์ (5) 5 
3.5  กลยุทธ์ (5) 5 
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
3.8  แผนงาน (5) 4 
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 98 

จากการสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที ่3 

ผลกำรวิเครำะห์ติดตำมและประเมินผล 
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สรุปผลกำรให้คะแนนตำมรำยละเอียดทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

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

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิน่ 

(3) 3 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

(3) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ตน้ 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตแิละ 
Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 



40 
 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
  
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 98 
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พิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร                                                                              
       กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 10 
2.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 9 
3.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 9 
4.  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 10 
5.  โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60  
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) 5 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 5 

5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 
5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ 

(5) 5 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 98 

    จากการสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า  
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สรุปผลกำรให้คะแนนตำมรำยละเอียดทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อ
ควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. กำรสรุป
สถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 9 

3. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 10 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน

เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 5 



44 
 

 

 

ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องThailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้ เปรียบเชิ ง เปรียบเทียบ เช่น ด้ านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 5 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 98 
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     1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม                                                                                                            
  1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์                                                                                                                         

             เทศบาลต าบลนาข่า มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาข่า ทั้งด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลต าบลนาข่า ได้ท าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในด้านต่างๆ เพ่ือ
ค านึงถึงผลได้ ผลเสีย และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาแผนงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ พร้อมทั้งการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความช านาญอยู่ตลอดเวลาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน                               

       1.2 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ   

            เทศบาลต าบลนาข่า มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะก าหนด
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผล
พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการบริหารท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

      2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต      

       ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต                                                                                                              

              1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการด าเนินการที่ยุ่ งยาก ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทุกปีมี
มาตรฐานชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ท าให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบรองรับให้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติจริง พ้ืนที่จริง ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาคมนั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร หรือประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาน้อย อันเนื่องมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเพื่อการประกอบอาชีพ  

 

 

 

ส่วนที ่4 

   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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1) เทศบาลควรจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้ประชาชนรู้จักวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย เพ่ือประชาชนจะได้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เห็นประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

3) การซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐาน 
ไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ควรมีการส่งเสริมและป้องกันในเรื่องของยาเสพติด โดยปลูกจิตส านึกของเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหา
ของสังคม 

          5) ประชาชนในท้องถิ่น ยังไม่มีความพึงพอใจในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เก็บไม่ตรงเวลา ท าให้ขยะ
ตกค้าง ควรจัดเก็บด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น 
          6) มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับ ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ ควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังของเทศบาล 
  

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ของเทศบำลต ำบลนำข่ำ 

 


