
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ี
 

ส่วนท่ี 1  บทน ำ 
 
1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  
ท ำให้ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่ท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) โอกำส(Opporturnities) ปัญหำหรืออุปสรรค(Threats) ของ
แผนพัฒนำ  โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆซึ่งอำจเกิดจำกองค์กร  บุคลำกร  สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำร
และควำมพึงพอใจของประชำชนและน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกท่ีสุด  และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุม
รอบคอบในกำรด ำเนินกำร  ขยำยโครงกำร  งำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและ
ตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ
ลดถอยปัญหำลงให้ได้  ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรขยำยแผนงำน  โครงกำร  งำนต่ำง ๆ พร้อมปรับปรุง
และเร่งรีบด ำเนินกำรสิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยกำรติดตำมและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงเข็มแข็งและมีควำมยั่งยืน  เป้นไปตำมเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่ำงดียิ่ง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  กำรประเมินผลจะท ำให้ทรำบว่ำกำร
ที่รับผิดชอบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีสมรรถภำพในกำรจัดกำรและกำรบริหำรมำกน้อยเพียงใด  
โดยเฉพำะกำรใช้ทรัพยำกรทั้งบุคลำกรและงบประมำณ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรประเมินผลจะท ำให้ทรำบ
ว่ำมีปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรและกำรบริหำรอะไรบ้ำง  ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  เป็น
ปัญหำจำกภำยในองค์กร หรือจำกภำยนอกองค์กำร  กำรทรำบข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
กำรแสวงหำแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรและกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ 
 2.  เพื่อปรับปรุงแผนงาน  การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าแผนงานต่าง ๆ  ที่ก ำหนดขึ้น  มี
ควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  หำกพบว่ำแผนงำนมีข้อบกพร่อง  กำร
ประเมินผลจะช่วยชี้แนะจุดส ำคัญท่ีจ ำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่ำงชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของ
แผนงำน  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ทรัพยำกรที่ต้องใช้แล้ว ช่วงเวลำที่จะต้องกระท ำให้ส ำเร็จ  ซึ่งจะท ำให้
แผนงำนมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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 3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ  กำรประเมินผลจะ
ท ำให้ทรำบว่ำจะต้องท ำกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรอย่ำงไรบ้ำงให้เหมำะสมระดับกำรเปลี่ยนแปลงมำกน้อย
แค่ไหน  กำรเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้ำง อำทิ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บำงส่วน  กำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรปฏิบัติ หรือกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรน ำ
โครงกำรไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 4.  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม  กำรประเมินผลจะท ำให้
ทรำบว่ำมำตรกำรหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้ำง  ข้อบกพร่องดังกล่ำวเกิดจำกสำเหตุอะไร  
เพ่ือน ำมำประมวลผลเพ่ือแสวงหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงมำตรกำรใหม่ให้แหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 5.  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน  กำรประเมินผลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงำนจนกระทั่ง
จุดสุดท้ำยของแผนงำนจะท ำให้ทรำบว่ำขั้นตอนใดบ้ำงที่มีปัญหำอุปสรรค  และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนั้น
เกิดจำกสำเหตุอะไร เมื่อทรำบข้อมูลทั้งหมด กำรประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปรับปรุง
ขั้นตอนกำรท ำงำนของแผนงำนให้มีควำมกระจ่ำงชัด เพ่ือขจัดปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอนให้
หมดไป 
 6.  เพื่อการพัฒนาแผนงาน  กำรประเมินผลจะท ำให้ทรำบว่ำแผนงำนที่น ำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง
(Stengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) อะไรบ้ำงและจุดอ่อนที่พบเกิดจำกสำเหตุอะไรและจะแก้ไขได้
อย่ำงไร เมื่อได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลกำรวิเครำะห์จะน ำไปสู่กำรพัฒนำแผนงำนให้มี
ควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 7.  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  ในกำรประเมินผล
โครงกำรนั้น  จะต้องเข้ำใจว่ำมีผู้สนับสนุนทำงกำรเงิน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนกำรเงินแก่
โครงกำร เพ่ือให้น ำกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติประสบผลส ำเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินเพ่ือท ำกำรประเมินผลโครงกำร  ทั้งผู้ให้กำรสนับสนุนกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนกำร
ประเมินผลต่ำงต้องกำรทรำบว่ำ ผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงกำรหรือไม่ ดังนั้น กำรประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินทั้งสองส่วน 
 8.  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  กำรประเมินผลจะ
ชี้ให้เห็นว่ำแนวควำมคิดริเริ่มใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้เพียงใด มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนั้นจะ
แก้ไขได้อย่ำงไร  ดังนั้น กำรประเมินผลจึงมีบทบำทส ำคัญที่จะบอกว่ำแนวคิดริเริ่มใหม่นี้ได้ผลเพียงใด 
และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้ำง 
 9.  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ  หรือให้กำรสนับสนุนโครงกำรหนึ่ง
และยกเลิกอีกโครงกำรหนึ่ง กำรประเมินผลจะท ำให้เกิดควำมกระจ่ำงชัดว่ำโครงกำรใดที่น ำไปปฏิบัติแล้ว
ได้ผลดีสมควรจะขยำยโครงกำรให้ครอบคลุมกว้ำงขวำงยิ่งขึ้นหรือโครงกำรใดมีปัญหำอุปสรรคมำกและไม่
สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำของสังคมควรจะยุติโครงกำรเสียเพ่ือลดควำมสุญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณี
ที่มีโครงกำรที่มีลักษณะแข่งขันกันกำรประเมินผลจะท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรใดมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไข
ปัญหำของสำธำรณชนสมควรสนับสนุนให้ด ำเนินกำรต่อไป  ส่วนโครงกำรที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ำมำก ก็ควรจะยกเลิกท้ิงเสีย 
 



3 
 
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
 จำกวงจรข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ  กำรติดตำมและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรบริหำรเชิงกล
ยุทธ์กล่ำวคือ หลังจำกที่ได้น ำแผนกำรพัฒนำไปสุ่กำรปฏิบัติจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล
เพ่ือให้ทรำบถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นกำรวิเครำะห์ถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำก
ปฏิบัติงำนส ำหรับน ำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำสำมปี(2560 -2562)  ของเทศบำลต ำบลนำคู  ต ำบล
นำคู  เป็นกำรติดตำมและประเมินผลหลังจำกท่ีได้น ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติเป็นเวลำ   6  เดือน (ตำม
ปีงบประมำณ  คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2560 – 30 กันยำยน  2560)  ทั้งนี้เป็นไปตำมบทบัญญัติของ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 13(3) ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำ “รำยงำนผลและเสนิควำมเห็นซึ่งได้ติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคม
ของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีกำรดังนี้ 
 
 
 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

ควบคุมและประเมินผล 

การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์

วิเคราะหส์ถานการณ ์

    กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 
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แผนภาพ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  เครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
ประกอบด้วย กำรทดสอบและกำรวัด กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต กำรส ำรวจ และเอกสำร 
 1.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วธิีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำง ๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำร
วัด จะใช้เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัด เช่น กำรทดสอบและกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
 1.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องก ำหนดแนวทำงทำงกำรสัมภำษณ์ด้วย โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำร

การวางแผนพัฒนา 

ทบทวน
ปรับปรุง
แก้ไข 

การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเองตาม
แบบประเมิน 

รวบรวมข้อมลู/ตรวจสอบ ความถกูต้อง
ประมวลผลข้อมูลและจดัท าสรุปรายงาน

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯเสนอผู้บริหารท้องถิ่น,สภา
ท้องถิ่น.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๏ ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า  15  วัน 
๏ เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ website เทศบาล ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร ฯลฯ 

๏ แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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สัมภำษณ์  และกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำ
อย่ำงไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล ำดับของข้อควำม กำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์มักมีเพียง
แนวทำงกำรสัมภำษณ์กว้ำงๆ ที่เป็นสำระส ำคัญที่ต้องกำร  กำรให้ได้ข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผล
ยุทธศำสตร์โดยวิธีกำรเชิงคุณภำพ ควรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร 2 วิธี คือ 
 (1) กำรสนทนำตำมธรรมชำติ (natural conversation) เปน็กำรสัมภำษณ์ในรูปแบบของกำร
สนทนำระหว่ำงคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอ
ค ำอธิบำยเหตุผล และผลของยุทธศำสตร์ที่ได้รับ กำรสัมภำษณ์แบบนี้นอกจำกจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นกำร
พัฒนำสัมพันธภำพที่ดี สร้ำงควำมเชื่อถือไว้วำงใจในคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลอีกด้วย 
 (2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นกำรสนทนำซักถำมผู้ให้ข้อมูลหลักบำงคนใน
หมู่บ้ำน/ชุมชน เนื่องจำกบุคคลนั้นมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเด็นยุทธศำสตร์มำกกว่ำคนอ่ืนๆ มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรวำงแผน 
 1.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำ
ก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่น ต้องมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และ
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต กำรสังเกต คือกำรเฝ้ำดูสิ่งที่เกิดข้ึนอย่ำงเอำใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้
ประสำทสัมผัสหลำยอย่ำงพร้อมๆ กัน เช่น ตำดู หูฟัง ถ้ำสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อ
ติดตำมและประเมินผลในเชิงคุณภำพนั้นกำรสังเกตจะกระท ำควบคู่กับกำรจดบันทึก หรือบันทึก
ภำคสนำม กำรสนทนำ และสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้ำน สำมำรถน ำมำวิเครำะห์หำควำมหมำย
และอธิบำยเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆ ในปรำกฏกำรณ์ของยุทธศำสตร์ได้ กำรสังเกตในกำร
ติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ในเชิงคุณภำพ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
 (1) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตท่ีคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้
มีลักษณะเด่น คือ 
 - มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่ำงละเอียด  
 - มีควำมตระหนักถึงสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมำกท่ีสุด และชัดเจนมำกท่ีสุด 
 - เอำใจใส่ต่อทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้ำงขวำงที่สุด 
 - ใช้ประสบกำรณ์ทั้งในฐำนะคนในและคนนอกในเวลำเดียวกัน 
 - ทบทวนย้อนหลังภำยหลังจำกกำรสังเกตในแต่ละวัน 
 - จดบันทึกอย่ำงละเอียด 
 (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของ
สมำชิกในสังคม หมู่บ้ำน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลไม่มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่ำตนเองถูกสังเกต 
 1.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี้หมำยถึง กำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้  
ทัศนคติ ควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรของยุทธศำสตร์ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องมีกำร
บันทึกกำรส ำรวจ และทิศทำงกำรส ำรวจ 
 1.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เก่ียวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน
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ในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรพัฒนำ 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เป็นภำรกิจที่ส ำคัญของระบบกำรวำงแผนและกำรบริหำรแผน/โครงกำร ที่มีส่วนส ำคัญในกำร
ควบคุมคุณภำพงำน ทั้งนี้เนื่องจำกกำรประเมินโครงกำรเป็นกำรตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่ง
ด ำเนินงำนอย่ำงมีระบบทุกส่วนของโครงกำรและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนทั้งปัจจัยน ำเข้ำ 
(inputs) กระบวนกำร (process)และผลงำน (outputs) จะได้รับกำรตรวจสอบทุกข้ันตอน และน ำมำซึ่ง
ข้อมูลที่จ ำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน เพรำะนอกจำกนี้จะ
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของกำรปฏิบัติงำนแล้ว       ยังชี้ให้เห็นผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่สำมำรถทรำบได้จำก
กระบวนกำรวำงแผน 
 2. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถปรับปรุงระบบกำรวำงแผนและบริหำรแผนด้วยกำร
ให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถปรับสภำพกำรปฏิบัติให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำมำรถ
ควบคุมแผนและโครงกำรให้เป็นไปตำมทิศทำงที่ก ำหนดไว้ 
 3. กำรประเมินช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพรำะกำร
ประเมินโครงกำรจะต้องวิเครำะห์ทุกส่วนของโครงกำร ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหำจะได้รับกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติได้หรือใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำทรัพยำกรทุกชนิดจะ
ได้รับกำรจัดสรรให้อยู่ในจ ำนวนหรือปริมำณที่เหมำะสมเพียงพอแก่กำรด ำเนินงำน 
 4. กำรประเมินโครงกำรมีส่วนในกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร เพรำะกำร
ประเมินโครงกำรมิใช่เป็นกำรควบคุมบังคับบัญชำหรือสั่งกำร แต่เป็นกำรศึกษำวิเครำะห์เพ่ือกำรปรับปรุง
แก้ไขและเสนอแนะวิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติโครงกำรย่อมจะน ำมำซึ่งผลงำนที่ดี เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท ำให้   ผู้ปฏิบัติมีก ำลังใจ มีควำมพึงพอใจและมีควำมตั้งใจ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงำนต่อไปและมำกข้ึน ฉะนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรประเมินโครงกำรมีส่วนส ำคัญใน
กำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจและควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
 
ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีท่ีผ่านมา  งบประมาณปี  2559 

ยุทธศำสตร ์

โครงกำรตำม
แผน

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่
เสร็จ 

โครงกำรที่อยู่
ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่
มีกำร
ยกเลิก 

โครงกำรที่
มีกำร
เพิ่มข้ึน 

โครงกำรที่มี
ทั้งหมด 

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ 

  1.  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 15 15 - - - 27 42 47.00 
2.  ด้ำนคุณภำพชีวิต 30 26 - 4 - - 26 28.00 
3.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

7 7 - - - - 7 8.00 

4.  ด้ำนบริหำรจัดกำร 15 15 - 1 - - 15 17.00 
รวม 67 63 - 5 - 27 90 100.00 
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2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีท่ีผ่านมา 

 
2.3 การประเมินผลสภาพทั่วไป 
 (2.1)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทศบำลต ำบลนำคูได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมปรับปรุง
กำรคมนำคมขนส่ง กำรพัฒนำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน แก้ปัญหำควำมจ ำเป็นเดือดร้อน
ของประชำชนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง รักษำขุดลอกรำง
ระบำยน้ ำให้น้ ำไหลได้สะดวก อีกทั้งยังส่งเสริมกำรพัฒนำระบบน้ ำประปำให้มีควำมสะอำดเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน  แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 42  โครงกำร งบประมำณตั้งไว้
รวม 6,807,000 บำท น ำไปด ำเนินกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 จ ำนวน  11  
โครงกำรงบประมำณตั้งไว้รวม 2,106,700  บำท คิดเป็นร้อยละ 26.19  ของจ ำนวนโครงกำรในเทศ
บัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 30.94  ของจ ำนวนงบประมำณท่ีน ำไปจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
 (2.2)  ด้ำนคุณภำพชีวิต 
 ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนั้นเทศบำลต ำบลนำคูได้ด ำเนินกำรกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและกำรกีฬำในท้องถิ่น ได้แก่ โครงกำรตำมประเพณีเข้ำพรรษำ 
สงกรำนต์ ลอยกระทง บุญบั้งไฟ ตลอดจนกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและผู้สูงอำยุ เป็นต้น กำร
สังคมสงเครำะห์อย่ำงทั่วถึง  เช่น โครงกำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ยำกจนและผู้ไร้ที่พ่ึง  
โครงกำรอบรมสัมมนำและพัฒนำสตรี กำรป้องกันยำเสพติดในชุมชน กำรส่งเสริมเศรษฐกิจและกำร
ท่องเที่ยว กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยแม่และเด็กในชุมชน เช่น โครงกำร
อบรมแกนน ำสุขภำพในชุมชน  โครงกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อประจ ำถิ่นและโรคติดต่ออุบัติใหม่  แผนพัฒนำ
สำมปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 52  โครงกำร งบประมำณตั้งไว้รวม 7,080,972  บำท น ำไปด ำเนินกำร
จัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 จ ำนวน  29  โครงกำรงบประมำณตั้งไว้รวม 
3,949,200  บำท คิดเป็นร้อยละ 55.76  ของจ ำนวนโครงกำรในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 55.77 ของ
จ ำนวนงบประมำณท่ีน ำไปจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 
ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1  พ.ศ. 2557 ปีที่ 2  พ.ศ.  2558 ปีที่  3  พ.ศ.   2559 รวม 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1)  ยุทธศำสตร์ดำ้น
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

23 7,441,069 11 2,420,260 15 14,000,071 49 23,861,400 

2)  ยุทธศำสตร์ดำ้น 
คุณภำพชีวิต 

30 2,884,532 33 2,934,340 26 3,095,304 89 8,914,176 

3)  ยุทธศำสตร์ดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

3 304,700 3 163,710 7 443,820 13 912,230 

4)  ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
บริหำรจัดกำร 

14 388,979 23 6,421,200 15 1,046,882 52 7,857,061 

รวม 70 11,019,280 70 11,939,510 63 18,586,077 203 41,544,867 
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 (2.3)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบำลต ำบลนำคูได้บริหำรจัดกำรขยะและจัดกำรน้ ำทิ้ง น้ ำเสีย กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เช่น โครงกำรกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  โครงกำรกองทุนขยะรีไซเคิล  โครงกำรส่งเสริมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือน  โครงกำรอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำร แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 5  โครงกำร งบประมำณตั้งไว้รวม 470,000 บำท น ำไปด ำเนินกำรจัดท ำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560  จ ำนวน  4  โครงกำรงบประมำณตั้งไว้รวม 55,000  บำท คิดเป็น
ร้อยละ 80  ของจ ำนวนโครงกำรในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อย 11.70  ของจ ำนวนงบประมำณที่น ำไป
จัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 (2.4)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ในด้ำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เทศบำลต ำบลนำคูได้บรรจุโครงกำรในแผนสำมปี พ.ศ.  2560 
ประกอบด้วย 27  โครงกำร งบประมำณตั้งไว้รวม 1,715,500 บำท น ำไปด ำเนินกำรจัดท ำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 จ ำนวน  14  โครงกำรงบประมำณตั้งไว้รวม 351,000  บำท คิดเป็น
ร้อยละ 51.85  ของจ ำนวนโครงกำรในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 20.46  ของจ ำนวนงบประมำณท่ี
น ำไปจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 
2.4 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เป็นกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพำน 
ทำงเท้ำ ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบระบำยน้ ำ และระบบงำนจรำจรภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคูให้มีมำตรฐำน 
และเพียงพอ 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 42 34 43 119 

 
จ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 11 - - 11 

 กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลนำคู โดยรวมดังนี้ 
 - มีกำรก่อสร้ำงถนน และซอยในเขต พร้อมกับก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบระบำยน้ ำซึ่งช่วยให้
เกิดควำมรวดเร็วในกำรระบำยน้ ำป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
 - มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพำะผู้ที่ใช้เส้นทำงสัญจรไป – มำ 
 - มีน้ ำอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
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บทสรุป 
 กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ที่ระบุในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 –
2562)ของ เทศบำลต ำบลนำคู ไปสู่กำรปฏิบัติพบว่ำ สำมำรถน ำโครงกำร/ กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 11 
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของ 3 ปี (จำกจ ำนวน 42 โครงกำร) ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคต่ำง ๆภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคู เช่น เส้นทำง
คมนำคม ระบบระบำยน ำไฟฟ้ำสำธำรณะ และระบบประปำในเขตเทศบำลต ำบลนำคูได้ในระดับหนึ่ง 
 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิตมุง่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ให้เด็กเยำวชน และประชำชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีใน
ชุมชนและจริยธรรม ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมสวัสดิกำรและสงเครำะห์ประชำชน  พัฒนำ
พัฒนำและส่งเสริมอำชีพแก่รำษฎร เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ให้กับประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำกำร 
ท่องเที่ยว อันจะท ำให้เศรษฐกิจของประชำชนโดยรวมดีข้ึน และมีกำรสร้ำงงำนเพ่ิมข้ึน 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 52 4 1 57 

 
จ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 9 - - 9 

 ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต เป็นกำรพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำเพ่ิม 
ศักยภำพสถำนศึกษำและกำรเพ่ิมควำมรู้ สนับสนุนกำรเรียนรู้ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ ไปสู่กำรปฏิบัติ
และสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริม คุณภำพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงำมของ
ท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน ส่งเสริมกำรกีฬำ ตลอดจนกำรปรับปรุงและพัฒนำสถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์ออกก ำลังกำยและบ ำบัดผู้ติดยำเสพติด ทั้งนี้ ส่งผลให้ประชำชนเขตเทศบำลต ำบล
นำคมูีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับบริกำรด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย กำรส่งเสริมกำรกีฬำ และด้ำนอ่ืน ๆ ที่
มีคุณภำพและได้มำตรฐำนและส่งเสริมอำชีพแก่รำษฎร โดยโครงกำรส่วนใหญ่ เป็นโครงกำรฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอำชีพแก่ชุมชน ต้องกำรให้ประชำชนมีอำชีพเสริม และมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต 
ตลอดจนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำง ๆ 
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บทสรุป 
 กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต ทีร่ะบุในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 –2562)
ของ เทศบำลต ำบลนำคู ไปสู่กำรปฏิบัติพบว่ำ สำมำรถน ำโครงกำร/ กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 9 โครงกำรคิด
เป็นร้อยละ 17.30 ของ 3 ปี (จำกจ ำนวน 52 โครงกำร) ท ำให้ประชำชนในเขต เทศบำลต ำบลนำคู ได้รับ
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น และได้รับกำรฝึกอบรมและส่งเสริม
อำชีพที่สำมำรถเสริมสร้ำงรำยได้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขและ
ป้องกันสภำวะแวดล้อม กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ ำบัดฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 5 4 2 11 

 
จ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2 - - 2 

 กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติส่งผลให้พ้ืนที่เขต 
เทศบำลต ำบลนำคูมีสภำพแวดล้อมท่ีดีขึ้น โดยเฉพำะกำรก ำจัดขยะในเขตเทศบำลต ำบลนำคูซึ่งเป็น
ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
บทสรุป 
 กำรน ำยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมระบุในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 
– 2562)ของ เทศบำลต ำบลนำคู ไปสู่กำรปฏิบัติพบว่ำ สำมำรถน ำโครงกำร/ กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 2 
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 18.18 ของ 3 ปี (จำกจ ำนวน 11 โครงกำร) ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพำะปัญหำเกี่ยวกับขยะที่อำจจะสร้ำงควำมเดือนร้อนให้กับประชำชำน
ในพ้ืนที่ เนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมระบอบประชำธิปไตย ตลอดจนกำรมุ่งเน้น 
พัฒนำบุคลำกรและกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และ
เป็นธรรมภำยใต้กำรก ำกับดูแลและตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 27 6 2 35 

 
จ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

2560 2561 2562 รวม 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 6 - - 6 

 กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบกำรบริหำร 
จัดกำรของเทศบำลต ำบลนำคูสำมำรถตอบสนองภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดีในระดับหนึ่ง ด้วย
กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้
สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
บทสรุป 
 กำรน ำยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบุในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 –2562)ของ 
เทศบำลต ำบลนำคู ไปสู่กำรปฏิบัติพบว่ำ สำมำรถน ำโครงกำร/ กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 6 โครงกำรคิดเป็น
ร้อยละ 17.14 ของ 3 ปี (จำกจ ำนวน 35 โครงกำร) ด้วยกำรพัฒนำงำน คน และวัสดุอุปกรณ์ตำม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ส่งผลให้ระบบกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลนำคสูำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชนได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล จะเป็นผู้ก ำหนดห้วงเวลำในกำร
ประเมิน โดยกำรติดตำมครั้งที่ 1 เดือนเมษำยน  2560 รำยงำนและเสนอควำมคิดเห็นซึ่งได้มำจำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผน ให้ประชำชนได้รับทรำบ 
ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำรท่ี

เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรท่ี
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรท่ี
ยังไม่ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรท่ี
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรท่ี
มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ท้ังหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

3 17.64 - - 39 36.44 - - 6 75.00 48 36.36 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำน
คุณภำพชีวิต 

9 52.94 - - 43 40.18 - - - - 52 39.39 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 5.88 - - 4 3.73 - - - - 5 3.78 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

4 23.52 - - 21 19.62 - - 2 25.00 27 20.45 

รวม 17 99.98 - - 107 99.97 - - 8 100.00 132 99.98 
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3.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ควรปรับปรุง/ก่อสร้ำงถนน
ทำงเท้ำ ระบบระบำยน้ ำที่ได้มำตรฐำน และติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวกในกำรสัญจรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร และมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. การพัฒนาระบบผังเมือง ควรจัดท ำระบบผังเมืองในเขตเทศบำลที่ถูกต้องได้มำตรฐำน เพ่ือ
เอ้ืออ ำนวยกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและควบคุมอำคำรในเขตเทศบำล ให้เป็นเมืองที่
สวยงำม เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่ำอยู่อำศัย 
 3. การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ควรมีกำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือและให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำยกำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส 
ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ ผุ้ด้อยโอกำสทำงสังคมในเขตเทศบำลให้ดีขึ้น 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุข ควรร่วมกับอำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.) ในเขต
เทศบำลและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง อำทิ โรงพยำบำลนำคู สำธำรณสุขอ ำเภอนำคู โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำคู ในกำรรณรงค์และป้องกันด้ำนสุขอนำมัยต่ำง ๆ ในเขตเทศบำล รวมทั้งกำร
รณรงค์ป้องกันโรคระบำดในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิก้ำ โรคเมอร์ส เป็นต้น 
 5. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษา กำรจดัตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เพ่ือแบ่งเบำภำระผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อยและส่งเสริมกำรศึกษำเด็กก่อนปฐมวัยให้ได้รับกำรพัฒนำที่ถูก
หลักวิชำกำรและอนำมัย รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำให้แก่โรงเรียนในเขต
เทศบำล 
 6. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ควรส่งเสริมให้
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และข้อระเบียบกฎหมำย เพื่อร่วมกันรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน กำรรณรงค์คัดแยกขยะและปรับปรุงระบบกำรก ำจัดและจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ  
 7. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ควร
ส่งเสริมกำรจัดงำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชนได้สมัครสมำนสำมัคคีและร่วมกันอนุรักษ์
สืบสำนให้ด ำรงอยู่สืบไป 
 8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย ควรพัฒนำบุคลำกรและ
เครืองมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) เพ่ิมขึ้น เพื่อร่วมกันป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยโดยหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 9. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ควรให้ควำมรู้และปรับปรุงด้ำนสุขอนำมัยของผู้ประกอบกำร
ค้ำและสถำนที่ประกอบกำรค้ำในตลำดสดเทศบำลให้สะอำดและได้มำตรฐำนอย่ำงยั่งยืน 
 10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ควรสนับสนุนประชำชนให้
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นโดยจัดท ำแผนแม่บทชุมชนและสภำชุมชน ร่วมเป็น
กรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของเทศบำล รวมทั้งกำรเสนอเทศบัญญัติโดย
ภำคประชำชนที่นอกเหนือจำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
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3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 3.3.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จำกผลกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซึ่งเทศบำลพัฒนำด้ำนกำรใช้ที่ดินและด้ำน
สำธำรณูปโภคควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของสภำพปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในเขตเทศบำล ซึ่งสำมำรถ
สนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรได้บำงส่วน เนื่องจำกข้อจ ำกัด
ด้ำนเงือนไขระยะเวลำกำรได้รับจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจำกรัฐบำลซึ่งได้รับล่ำช้ำ 
ประกอบกับสภำพพ้ืนที่ และอำชีพของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลนำคูส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำน
เกษตรกรรม จึงมีควำมต้องกำรด้ำนถนนเพื่อสัญจรและขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรกรรม รวมทั้งระบบกำร
ระบำยน้ ำ ระบบน้ ำประปำ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะที่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่จึงยังไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเทศบำลจะได้น ำไปบริหำรพัฒนำต่อเนื่องในปีต่อไป 
 3.3.2 ด้านคุณภาพชีวิต 
 จำกผลกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพชีวิต ซึ่งเทศบำลด ำเนินกำรพัฒนำชุมชน กำรศึกษำ ส่งเสริม
สุขภำพพลำนำมัย นันทนำกำรและสวัสดิกำรของประชำชนรวมทั้งสืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้พอสมควรซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เทสบำลได้พัฒนำด้ำนกำรศึกษำโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อแบ่งเบำ
ภำระผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อย ประชำชนและเยำวชนมีสุขภำพพลำนำมัยดีจำกกำรใช้เวลำว่ำงในกำรออก
ก ำลังกำย ซึ่งเทศบำลได้จัดให้มีลำนกีฬำพร้อมอุปกรณ์ออกก ำลังกำย ส ำหรับด้ำนสวัสดิกำรของประชำชน
เทศบำลได้ส ำรวจและเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำร ในเขตเทศบำลอย่ำง
สม่ ำเสมอรวมทั้งประสำนงบประมำณจำกส่วนร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษ์สืบสำนให้แก่เยำวชนรุ่นหลัง
สืบไป นโยบำยเร่งรัดปรำบปรำมยำเสพติดและอำชญำกรรมของรัฐบำล ท ำให้กำรพัฒนำด้ำนสังคมในเขต
เทศบำล ได้ด ำเนินไปด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อย ในระดับหนึ่ง แต่ยังประสบปัญหำเด็กและเยำวชนในวัย
เรียนที่มั่วสุมในภำคกลำงคืน รวมทั้งเด็กติดเกมส์ ซึ่งเทศบำลจะต้องแก้ไขปัญหำดังกล่ำวร่วมกับผุ้ปกครอง 
สถำนศึกษำ และสถำนีต ำรวจในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 3.3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จำกผลกำรพัฒนำในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบำลด ำเนินกำรในด้ำนกำร
สร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนัก และกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชำชนใน
เขตเทศบำล โดบเทศบำลได้ร่วมกับชุมชนด ำเนินกำรพัฒนำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือ
ร่วมกันปลูกและบ ำรุงต้นไม้เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำล ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนใน
กำรด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้พอสมควร โดยเทศบำลจะได้น ำไปบริหำรอย่ำงต่อเนื่องใน
ปีต่อไป 
 3.3.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 จำกผลกำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร  เทศบำลต ำบลนำคูได้ด ำเนินกำรด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรบริหำรและพัฒนำท้องถิ่น โดยจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชนร่วมกับผู้บริหำร
ท้องถิ่นห้วงเวลำก็จัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล นอกจำกนี้เทศบำลยังได้ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรจัดท ำแผน
ที่ภำษีและทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้น ำภำษีมำพัฒนำท้องถิ่น มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพประสิทธิผลของบุคลำกรและเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริกำรประชำชนที่มำติดต่อ
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รำชกำร ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่เขตเทศบำลและบริเวณท่ีใกล้เคียง มีกำรเตรียม
ควำมพร้อมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย โดยพัฒนำบุคลำกรและจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนรวมทั้งฝึกอบรมอำสำสมัครภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) จำกชุมชนในเขต
เทศบำลเพื่อร่วมป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งเมื่อประเมินจำกผลกำรพัฒนำที่เทศบำลได้น ำโครงกำร
จำกแผนพัฒนำไปปฏิบัติแล้วนับได้ว่ำบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้พอสมควร โดยเทศบำลจะได้น ำไป
บริหำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในปีต่อไป 
 
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบำลต ำบลนำคู ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
ส่งผลให้กำรปฏิบัติของเทศบำลต ำบลนำคูสำมำรถตอบสนองภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ และเกิดกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถให้บริกำรประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี 
 กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ระบุในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจ ำปี
งบประมำณ  2560 ครั้งที่ 1 เดือนเมษำยน 2560  ของเทศบำลต ำบลนำคไูปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ สำมำรถ
น ำโครงกำร / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 25 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 43.10 ของ 2560 (จำกจ ำนวน 58 
โครงกำร) และคิดเป็นร้อยละ 19.84 ของ 3 ปี (จำกจ ำนวนโครงกำร 126) มีกำรใช้งบประมำณไปทั้งสิ้น 
4,307,253 บำท คิดเป็นร้อยละ 66.65 ของปี 2560 (จำกจ ำนวน 6,461,900 บำท) และคิดเป็นร้อยละ 
26.79 ของ 3 ปี (จำกจ ำนวน 16,073,472 บำท) 
 
4.2  ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
 กำรด ำเนินงำนตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2559 – 31  มีนำคม  2560  เทศบำลด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ได้ตำมเป้ำหมำยและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  ส่วนใหญ่โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆจะได้ด ำเนินกำรในช่วงไตรมำสที่ 2  
 
4.3  ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
 1. โครงกำรในแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคูมีเยอะแต่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้น้อย เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ ควรจัดท ำแผนให้กระชับ และจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร 
 2. งบประมำณกำรพัฒนำเป็นด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ ท ำให้โอกำสในกำรพัฒนำ
ด้ำนอื่น ๆ น้อย 
 3. ประชำชนบำงส่วนไม่เข้ำร่วมกิจกรรมของเทศบำลจึงไม่ทรำบผลด ำเนินงำนและกำรแก้ไข
ปัญหำประชำชนของเทศบำล 
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4.4  ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
 1. กำรประชำสัมพันธ์ ควรประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ ว่ำทำงเทศบำลต ำบลนำคูได้ท ำโครงกำร
อะไรบ้ำง และโครงกำรที่เสนอต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรติดตำมฯ ทรำบด้วยทุกครั้ง 
 2. ปัญหำยำเสพติด เทศบำลต ำบลนำคูท ำโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำ เรื่องอำชญำกรรมเพรำะ
ปัญหำอำชญำกรรมเกิดจำกยำเสพติด และควรมีกล้องวงจรปิดที่มีคุณภำพเพรำะที่ผ่ำนมำเวลำมีผู้กระท ำ
ผิดแล้วตรวจสอบจำกกล้องวงจรปิดมองไม่เห็น แสงสว่ำงไม่เพียงพอ และควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มให้
มำกขึ้น 
 3. คลองระบำยน้ ำ,กำรลอกรำงระบำยน้ ำทั่วทั้งเทศบำลต ำบลนำคูเพรำะขยะไปอุดตันท ำให้มี
กลิ่นเหม็นมำกและซ่อมแซมฝำตะแกรงเหล็กที่ช ำรุดเพรำะอำจท ำให้เกิดอันตรำยได้ 
 4. ควรบรรจุโครงกำรที่จ ำเป็นเร่งด่อนและสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมศักยภำพของงบประมำณ
ของเทศบำลและที่ได้รับจัดสรร 
 5. ควรเพิ่มช่องทำงประชำสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ประชำชนที่ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับทรำบข้อมูล
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบำลเพิ่มมำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ภาคผนวก 
 

โครงการที่ปฏิบัตจิริง(ส านักปลัดเทศบาล)  
ล าดับ

ที่ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณทีใ่ช้
จริง 

การด าเนินการ 

1 โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนยป์ระสำน
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซือ้/จัดจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ ำเภอและศูนย์อินเตอร์เน็ตต ำบลระดบั
อ ำเภอ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 20,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 18,160 ” 

3 โครงกำรส่งเสริมสนบัสนุน กำรจัดท ำ
แผนชุมชนและประชำคมเพื่อทบทวน
และจัดท ำแผนพฒันำสำมป(ี2561-2564) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 8,435 ” 

 
โครงการที่ปฏิบัตจิริง(กองคลัง)  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

1 โครงกำรบริกำรประชำชนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยไดข้อง
เทศบำล 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

9,425 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

 
โครงการที่ปฏิบัตจิริง(กองช่าง)  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

1 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำคนพิกำร 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

120,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

2 โครงกำรถมดินบริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
เทศบำล 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

48,000 ” 

3 ก่อสร้ำง คสล.ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร 
ยำว 88.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 440.00 ตำรำง
เมตร  บริเวณจำกทำงหลวงแผน่ดินสำย
นำคู - ห้วยผึ้ง เข้ำบ่อขยะเทศบำลต ำบล
นำคูต่อจำกโครงกำรเดิม(หนำ้เวยีงชัยโฮ
เทล) ม. 6 

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 273,000 ” 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

4 ก่อสร้ำงถนน คสล.ม. 11 จำกหน้ำร้ำน
ช่ำงเสก ถึง ถนนธนะรัชต์ ขนำดกว้ำง 5 
เมตร ยำว 90 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมหูข้ำง คสล. พื้นที่ 8.00 ตำรำง
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน่้อยกว่ำ 
458.00 ตำรำงเมตร 

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 271,500 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

5 ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกวำ้ง 4.00 
เมตร ยำว 210.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ทำงไปเมรุวัดถ้ ำพระฤำษหีรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 840 ตำรำงเมตร 
ม.6   

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 495,000 ” 

6 ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกวำ้ง 5.00 
เมตร ยำว 170.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน่้อยกว่ำ 850 
.00ตำรำเมตร เส้นทำงไปบ่อขยะเทศบำล
(ต่อจำกโครงกำรเดิม) ม. 6   

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 495,000 ” 

7 ก่อสร้ำง คสล ม.2 จำกที่นำนำยใคร ใจ
คุ้มเก่ำถึงนำนำยพันด้ำย  จรัสแผ้ว ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน่้อยกว่ำ 800 
ตำรำงเมตร 

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 485,000 ” 

8 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 219.00 
ตารางเมตร จากบา้นนายเเสงี่ยม แก้วหา
วงศ์ ถึง บ้านนางราตรี ประครองสุข และ
จากบ้านนายสงิห์ ก่ิงภูเขา ถึง บ้านนาง
ไพรวัลย์ พลนาคู หมู่ที่ 11 

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 139,000 ” 

9 คสล. ม.6  จำกอุมำพรรีสอร์ท นำย
วสันต์ นิลนวล ถึงที่นำ ด.ต. ประดิษฐ์ 
ปัตลำ ขนำดกว้ำง 4.002 เมตร  ยำว 
210 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 840 เมตร   

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 498,000 ” 

10 ซ่อมแซมถนนดินเพื่อกำรเกษตร สำยที่
นำนำงค ำมวล เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึง ที่นำ
นำยส ำรวย ใจอ่อน หมู่ที่ 2 

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 40,000 ” 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

11 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือกำรเกษตร 
ปริมำณดินเสริมผิวจรำจร ขนำดกว้ำง 
3.00 เมตร ยำว 1,170 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.20 เมตร และลงลูกรังเสริมผิว
จรำจร ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 
1,170 เมตร หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดแนว จำกท่ี
นำนำยประเคลื่อน เหล่ำนำยอ ถึง 
ปำกทำงสะพำนข้ำมห้วยยำง ทำง
หลวงหมำยเลข 2101 หมู่ที่ 6   

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 144,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

 
โครงการที่ปฏิบัตจิริง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

1 โครงกำรจัดกำรขยะต้นทำง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

2 โครงกำรอบรมสุขำภิบำล ด้ำนคุณภำพชีวิต 6,650 ” 
 
โครงการที่ปฏิบัตจิริง(กองสวัสดิการสังคม)  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์
(โครงกำรบำนไม่รูโ้รย) 

ด้ำนคุณภำพชีวิต 30,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

2 โครงกำรอบรมสัมมนำและพฒันำสตร ี ด้ำนคุณภำพชีวิต 30,000 ” 
 
โครงการที่ปฏิบัตจิริง(กองการศึกษา)  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
- ค่ำอำหำรกลำงวนัให้แก่นักเรียน  
รร.บ้ำนวังเวียง 
- ค่ำอำหำรกลำงวนัให้แก่นักเรียน  
รร.บ้ำนนำค ู

ด้ำนคุณภำพชีวิต 580,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

2 ค่ำอำหำรกลำงวนัให้แก่นักเรียน  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ู

ด้ำนคุณภำพชีวิต 491,400 ” 

3 โครงกำรจัดงำนประเพณลีอยกระทง ด้ำนคุณภำพชีวิต 21,775 ” 
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โครงการที่ปฏิบัตจิริง(กองการศึกษา)  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

4 อุดหนุนสภำวฒันธรรมเทศบำลต ำบล 
นำคู(โครงกำรส่งเสริมประเพณวีัฒนธรรม
ประจ ำปี บุญขำ้วจี่) 

ด้ำนคุณภำพชีวิต 50,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

5 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
สัมพันธ ์

ด้ำนคุณภำพชีวิต 16,710 ” 

6 โครงกำรกีฬำฟุตบอลโกลหนู “นำคู
จูเนียร์คัพ” ประจ ำปี 2560 

ด้ำนคุณภำพชีวิต 30,000 ” 

 
โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559 ที่ปฏิบัติจริงปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณทีใ่ช้

จริง 
การด าเนินการ 

1 ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกวำ้ง 4.00 
เมตร ยำว 195.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 780.00 
ตำรำงเมตร ต่อจำกโครงกำรเดมิ(สะพำน
ข้ำมคลองชลประทำน)ถึงบ้ำนนำงนิรัตน์ 
บุญพิมพ์ ม. 7 

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 462,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว 

2 ค่ำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้น แบบผิว
ดินขนำดใหญ่มำก บริเวณส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลนำคู ตำมแบบมำตรฐำน
กรมทรัพยำกรน้ ำ ทต.นำคู อ.นำคู จ.
กำฬสินธุ ์

ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 2,384,765 ” 

3 ก่อสร้ำงรั้วรอบบ่อขยะ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

592,000 ” 
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แบบท่ี 1 : กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลนำคู อ ำเภอนำคู จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ ครั้ง หลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์แล้ว 
 

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่น √  
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่น √  
3. มีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ √  
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่และประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำแผนยทุธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล √  
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน √  
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

√  

10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภำพ
ของท้องถิ่น 

√  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศำสตร ์

√  

12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน √  
13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น √  
14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ √  
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด √  
16. มีกำรอนุมัติและประกำศใชแ้ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ √  
17. มีกำรท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ √  
18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรตกิตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ √  
19. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่ √  
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แบบท่ี 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาคู 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำสำมปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำร
ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนทุก ๆ 3 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนในเดือนตุลำคม – มีนำคม 2560 หรือไตรมำสที่ 1-2 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลนำคู อ ำเภอนำคู จังหวัดกำฬสินธุ์ 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 
 √  (1) ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม)  √  (2) ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม - มีนำคม) 
     (3) ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน - -มิถุนำยน)      (4) ไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม - กันยำยน) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 – 2562) 

 
 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1)  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 2,840,500 65.58 - - 2,840,500 65.58 
2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 1,256,535 29.02 - - 1,256,535 29.02 
3)  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 0.23 - - 10,000 0.23 

4)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 224,020 5.17 - - 224,020 5.17 
รวมทั้งสิ้น 4,331,055 100 - - 4,331,055 100 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 42 6,807,000 34 7,574,000 43 10,286,600 119 24,667,600 
2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 52 7,080,972 4 345,000 1 10,000 57 7,435,972 
3)  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 470,000 4 7,200,000 2 5,150,000 11 12,820,000 

4)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 27 1,715,500 6 1,635,000 2 150,000 35 3,500,500 
รวมทั้งสิ้น 126 16,073,472 48 16,754,000 48 15,596,600 222 48,424,072 
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แบบท่ี 3 : แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปี ละ 
1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลนำคู อ ำเภอนำคู จังหวัดกำฬสินธุ์ 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน   เมษำยน  2560 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 
3. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฎอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 42 11 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 52 9 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 5 2 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 27 6 

รวม 126 28 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำคูในภำพรวม 
 ตำมท่ีงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักปลัดเทศบำล ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำคูในภำพรวม โดยได้จัดท ำแบบประเมินจ ำนวน 100 ชุด เพื่อ
ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคู สรุปผลได้ดังนี้ 

สภานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชำย 38 38 
 หญิง 62 62 

รวม 100 100 
อายุ 
 ต่ ำกว่ำ 20 ปี 1 1 
 21 – 30 ปี 9 9 
 31 – 40 ปี 33 33 
 41 – 50 ปี 28 28 
 51 – 60 ปี 23 23 
 มำกกว่ำ 60 ปี 6 6 

รวม 100 100 
การศึกษา 
 ประถมศึกษำ 57 57 
 มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 38 38 
 อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 3 3 
 ปริญญำตรี 1 1 
 สูงกว่ำปริญญำตรี 1 1 
 อ่ืนๆ  0 0 

รวม 100  
อาชีพหลัก 
 รับรำชกำร 0 0 
 เอกชน/รัฐวิสำหกิจ 6 6 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 18 18 
 รับจ้ำง 39 39 
 นักเรียน/นักศึกษำ 0 0 
 เกษตรกร 32 32 
 อ่ืนๆ  5 5 

รวม 100 100 
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ตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาคูในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7 64 29 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 14 55 31 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 16 59 25 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 15 61 24 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 13 63 24 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 13 70 17 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

14 63 23 

8) กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 12 67 21 
9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8 67 25 

รวม 12.45 63.22 24.33 
 
5. ผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9 69 22 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 9 70 21 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 22 56 22 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 17 65 18 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 17 65 18 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 13 74 13 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

7 69 24 

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 12 71 17 
รวม 13.25 67.37 19.38 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 11 68 21 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 12 68 20 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 18 63 19 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 15 67 18 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 16 69 15 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 13 68 19 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

8 73 19 

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 73 18 
รวม 12.75 68.62 18.63 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 11 70 19 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 13 71 16 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 12 70 18 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 22 63 15 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 18 67 15 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 13 74 13 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

10 75 15 

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 76 15 
รวม 13.50 70.75 15.75 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 4 75 21 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 9 68 23 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 12 69 19 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 10 65 25 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 14 74 12 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 15 66 19 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

15 69 16 

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7 72 21 
รวม 10.75 69.75 19.50 

 
 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำคูในภำพรวมโดยแยก
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 13.25 67.37 19.38 
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 12.75 68.62 18.63 
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 13.50 70.75 15.75 
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรจัดกำร 10.75 69.75 19.50 

รวม 12.56 69.12 18.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


