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ประกาศเทศบาลตำบลนาคู 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลนาคูจึงประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

 

 
   (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลนาค ู



 
คำนำ 

 
 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ 
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต 
 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณท่ีผ่านมา (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดย
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือวัดผล
การดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 
แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูในปีต่อไป 
 การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การ
ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหาร
จัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 
 
 

 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
                   หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล       1 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประมินผล       2 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล        2 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       5 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล       7 
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     8 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     14 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 27 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 28 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ         29 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ         41 
 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      42 
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม       44 
 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     44 
ภาคผนวก 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29(3) 
และข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มี
อำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิด
จากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดำเนินงานว่า
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนทั่วไปและผู้มีเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคู และเพ่ือทราบปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคู 
 โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดย
ใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโดย
คณะกรรมการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและ
ประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลนาคู 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า
จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 344 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 117,617,900 บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผน จำนวน 37 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
4,010,635 บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 10.73 ของจำนวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการพิจารณา



จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลต่อการดำเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 5.79   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 5291    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 2.03  และยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน  เพราะต้องใช้งบประมาณสูงจึงทำให้บางโครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ประกอบกับพ้ืนที่จำกัดทรัพยากรธรรมชาติมีไม่มาก ส่วนใหญ่ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมโดยรวม
จะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเทศบาลตำบลนาคูเป็นชุมชนเมือง การดำเนินโครงการจึงต้องศึกษาให้รอบคอบ ทำความ
เข้าใจกับทุกภาคส่วน บางโครงการเป็นโครงการเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลนาคู จึงเป็นข้อจำกัดในการ
บริหารโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถนำงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดไปปฏิบัติได้ตามแผน  
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการสำรวจ
ข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน 100 คน ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด อันดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด โดยทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล ประเด็นประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเด็น
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ประเด็นการ
แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ประเด็นมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ตามลำดับ 
 ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคู และการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลนาคู ดังนี้ 
 1. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนำข้อมูลจากท่ีได้มาจากการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาให้มีความรอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินโครงการได้จริง 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้ง
ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล รวมถึงการเปิดโอกาส



ให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากข้ึน ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่าง ๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง เทศบาลจึงควรมีช่องทาง
การสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการ
ชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของเทศบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 3. ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบ
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาและ
ปัญหาโรคระบาดเพ่ือสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
 4. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 5. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินโครงการ
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั่วถึง อนึ่งการดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคูจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ตรวจสอบดูว่าแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(Strengths) 
จุดอ่อน(Weaknesses) โอกาส(Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชในเขตเทศบาลตำบลนาคู 
 บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลนาคูให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคูซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนาคู 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาคู 
 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดั บ
ของเทศบาลตำบลนาคูที ่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง  ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคูหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำวน 11 คน ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลนาคู ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนาคู 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลนาคู ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลนาคู ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็น
ต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการ
ให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่ องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน  เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาค ู
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำลบนาคู ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคูต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคู โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคูหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซิ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 3. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคูมีอำนาจหน้าที่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคูโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
ขั้นตอนการรายงานผล 
         ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
 
 
 
 
      ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล รายงานผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประเมินผล 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อปท. 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 

ประกาศผลการต ิดตามและ
ป ระ เ ม ิ น ผ ลแ ผน พั ฒน า ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
นาคูทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ใน
การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร ้างเคร ื ่องม ือการต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น ได ้แ ก ่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลนาคูรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบลาตำบลนาคูกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลนาคู  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
   3) การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนาคูโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาคู 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลนาคูมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ ่านมา โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคูซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงประมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลนาคูทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
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อำเภอนาคูและจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน 
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคู กำหนดระเบียบ วิธี
ในการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ใช้แบบการติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม
และในประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาคู ดังนี้ 
  1. (แบบที่ 1) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ตนเอง 
  2. (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. (แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  4. (แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 
  6. การติดตามประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู ้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการติดตามโครงการโดยผู ้ร ับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคูกำหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดบทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ ่งทางการ (Formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนามอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู
ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคูมรการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส ่วนร่วม(Participant 
Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนใน
หมู ่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลนาคู 
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 3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคูคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาคู 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมิน 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลนาคูสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
 7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาคูแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง  ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลนาคู
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคู 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูเป็นการกำหนดเพ่ือพัฒนาตามแผนพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลนาคู ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาคู ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     -  แผนงานเคหะและชุมชน 
     - แผนงานการพาณิชย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
     - แผนงานการศึกษา 
     - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - แผนงานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - แผนวานสาธารณสุข 
     - แผนงานเคหะและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     - งบกลาง 
  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการพัฒนา  หมายความว่า  โครงการที่ดำพเนินิการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเทศบาลตำบลนาคูได้กำหนดยุทธศาสตร์และ
โครงการพัฒนาที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 
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ตารางที่ 1 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ถึงเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2564 ปีท่ี 5 พ.ศ. 2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - 167 39,545,000 220 87,079,900 164 41,509,000 551 168,133,900 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต - - - - 65 6,217,000 65 6,217,000 65 6,217,000 195 18,651,000 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 24 11,815,000 24 11,815,000 24 11,815,000 72 35,445,000 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ - - - - 34 11,986,000 35 12,506,000 33 11,976,100 102 36,468,100 
รวม - - - - 290 69,563,000 344 117,617,900 286 71,517,100 920 258,698,000 
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1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการทีมี่
การเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

24 8.27 - - - - - - - - 24 8.27 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16 5.51 - - - - - - - - 16 5.51 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 0.34 - - - - - - - - 1 0.34 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

6 2.06 - - - - - - - - 6 2.06 

รวม 47 16.18 - - - - - - - - 47 16.18 
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ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7,066,400 48.68 2,951,000 20.33 10,017,400 69.02 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2,789,354 19.21 1,616,790 11.13 4,406,144 30.35 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 0.06 - - 10,000 0.06 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 80,120 0.55 - - 80,120 0.55 
รวม 9,945,874 68.50 4,567,790 31.46 14,513,664 99.98 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
 

 ตามที่เทศบาลตำบลนาคูได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยได้ใช้แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการที่ขอให้
หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 จากผลการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเทศบาลพัฒนาด้านการใช้ที่ดินและด้านสาธารณูปโภค
ความจำเป็นเร่งด่วนของสภาพปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาล ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของ
ปะชาชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้บางส่วน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ประกอบกับสภาพพื้นที่ และอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลนาคูส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จึงมีความต้องการด้านถนนเพื่อสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรกรรม 
รวมทั้งระบบการระบายน้ำและการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 

 ด้านคุณภาพชีวิต 
 จากผลการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต  ซึ่งทางเทศบาลดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ส่งเสริม คุณภาพชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วย
การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ 
ส่งผลให้ประชาชนเขตเทศบาลตำบลนาคูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ
ส่งเสริมการกีฬา และด้านอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยโครงการส่วน
ใหญ่ เป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ต้องการให้ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้พอสมควร โดยเทศบาลจะได้นำไปบริหารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปีต่อไป 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลดำเนินการในด้านการสร้าง
จิตสำนึก ความตระหนัก และการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล โดบเทศบาลได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการพัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือร่วมกันปลูก
และบำรุงต้นไม้เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้พอสมควร โดยเทศบาลจะได้นำไปบริหารอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
 

 ด้านการบริหารจัดการ 
 จากผลการพัฒนาด้านบริหารจัดการ  เทศบาลตำบลนาคูได้ดำเนินการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นห้วง
เวลาก็จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้เทศบาลยังได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้นำภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น มี การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
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ข่าวสารและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่เขตเทศบาลและบริเวณที่ใกล้เคียง มีการเตรียมความพร้อมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
โดยพัฒนาบุคลากรและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งฝึกอบรม
อาสาสมัครภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จากชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อร่วมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเมื่อ
ประเมินจากผลการพัฒนาที ่เทศบาลได้นำโครงการจากแผนพัฒนาไปปฏิบัติแล้วนับได้ว ่าบรรล ุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้พอสมควร โดยเทศบาลจะได้นำไปบริหารพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 

 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ
หน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
 3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบ
กฎหมายและงบประมาณท่ีมจีำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 แนวทางการแก้ไข 
 1. การจัดทำและดำเนินการตามมาตราการสาธารณสุข เช่น การกักกัน  การแยกกัน การเว้น
ระยะห่าง การติดตามผู้สัมผัสโรค เป็นต้น 
 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4. เทศบาลควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที ่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 5. จัดอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่แก้ไขใหม่เพื ่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำ จะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำยิ่งขึ้น รวมทั้งชี้แจงการได้รับจัดสรร
งบประมาณให้ประชาชนได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามข้อมเท็จจริง
ตามบริบทของท้องถิ่น 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 2.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 2.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 2.1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
  (5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3   ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4   วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5   กลยุทธ์ (5) 
   3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8   แผนงาน (5) 
   3.9   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที ่ตั ้งของหมู ่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชาญา
กรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคามนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ๊ วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2)  

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  การว ิเคราะห์ท ี ่ครอบคลุมความเช ื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ ่มอาชีพ กลุ ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 

(3)  

(5)  การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ ่งที ่ เก ิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น และเช ื ่อมโยงหลักประชาร ัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื ่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา

ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถ ึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซี่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ ่งหมายในเรื ่องใดเร ื ่องงหนึ ่งหรือแผนงานที ่เก ิดจาก
เป้าประสงค์ ต ัวช ี ้ว ัด ค ่าเป ้าหมาย กลยุทธ ์ จ ุดย ืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู ่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเช ื ่ อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 2.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
 2.2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
 2.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
 2.2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
 2.2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
  (1) ความขัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
5  คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand  4.0  5  คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
  (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกะบเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้ระบ  5  
คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
 คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
   แห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์ SWOT Analysis Demand 
(Demand Analysis Global Demand) และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม
,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้ามหายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
ว ัตถ ุประสงค ์หร ื อ ไม ่  ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามหล ักประส ิทธ ิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปส ู ่การจ ัดทำโครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นโดยใช ้  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(Clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้อง (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู ่ Value - Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ ้น รวมถึงโครงการที ่เต ิมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที ่ได้กำหนดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนา
ท้องถิ ่นเสมือนหนึ ่งการขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป ็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พ ื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั ่งยืน ซึ ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถ ึงหล ักสำคัญ 5 
ประการในการจ ัดทำโครงการได ้แก ่  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ ่น นำไปสู ่ความยุต ิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีนี้ผลงาน(Key Performance Indicator : KPI)
ท ี ่ ส า ม า ร ถว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อกประส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ ่งที ่ต ้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี ้คณะ
กรรมการฯได้เก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แผนดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รายงานทางการเงินเป็นต้นไป  
มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ ซึ่งทำให้ทราบผลการดำเนินงาน 
และจะเปรียบเทียบว่าในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน/โครงการใดบ้างที่นำไปดำเนินการ มีจำนวน
เท่าใดเป็นร้อยละเท่าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจน การติดตามและประเมิ นผลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ดำเนินการ โดยใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๏ ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ๏ ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๏ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๏ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๏ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล 
 ๏ การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
2.3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จาก กลุ่มตัวอย่างของประชาชน  จำนวน  8  
หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาคู ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงกี่และกิจกรรม ผู้
ที่ได้รับแบบสอบถามซึ่งมีท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชน จำนวน 8  หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาคู ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบสุ่ม ซึ่งมีท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในภาพรวมและตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลนาคูในยุทธศาสตร์ จำนวน 100 คน 
2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจให้คณะทำงาน หรือผู้ช่วยแจกให้ประชาชนในพื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบลนาคู จำนวน 100 ชุด เพื่อดำเนินการสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวบรวมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนัก
ปลัดเทศบาล คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ คือ การแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ 
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2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบ Rating scale โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 
 2.4.1 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในภาพรวม 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในภาพรวมและที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   √  ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 9-10  คะแนน 
   √  ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”  6-8    คะแนน 
   √  ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” 0-5    คะแนน 
 2.4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในยุทธศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
   √  ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 9-10  คะแนน 
   √  ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”  6-8    คะแนน 
   √  ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” 0-5    คะแนน 
 ในการวิเคราะห์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ได้กำหนดขอบเขตของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.00 แปลว่า  พอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49 แปลว่า  พอใจ 
   ค่าเฉลี่ย  0.50 - 1.49 แปลว่า  ไม่พอใจ 
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู ได้กำหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาคู ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1) การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
   - ใช้แบบรายงานที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเม่ือมีการประกาศใช้แผน 
  2) ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) การติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบรายงานดังนี้ 
   - แบบรายงานที่ 3/1 แบบประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   - แบบรายงานที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check scale) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลนาคู มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ 
และข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (open form) เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   - แบบรายงานที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) แบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ และข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด (open form) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปี 
งบประมาณ 2564 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลนาคู มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ 
และข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (open form) เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 2.6 การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่าง ๆ ที ่ได ้จาก
แบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวม
และตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกเทศมนตรีตำบลนาคู รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาลตำบลนาคูได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่ง
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยเกณฑ์ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคู ได้ประชุมเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนาคู มีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.22 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56.89 

 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.56 
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.56 
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9.78 
 3.4  วิสัยทัศน์ 5 4.44 
 3.5  กลยุทธ์ 5 4.67 
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.89 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.56 
 3.8  แผนงาน 5 4.67 
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.78 

รวมคะแนน 100 94.78 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาลตำบลนาคูได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดย
เกณฑ์ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคู ได้ประชุมเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว 
 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนาคู มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.67 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.56 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.89 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.89 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58.22 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5.00 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.89 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4.89 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 4.78 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.78 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.89 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4.89 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4.56 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.89 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 4.89 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4.89 
รวมคะแนน 100 97.22 

 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เทศบาลตำบลนาคูใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาคู  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีเทศบาลตำบลนาคูได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ประเด็นพิจารณา 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล √  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน √  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
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ประเด็นพิจารณา 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
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แบบท่ี 2 : แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคู 
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาคูภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาคู  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
  √  (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม - ธันวาคม)  √  (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม) 
  √  (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน)  √  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตารางที่ 4 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ.2561 ปีที่ 2 พ.ศ.2562 ปีที่ 3 พ.ศ.2563 ปีที่ 4 พ.ศ.2564 ปีที่ 5 พ.ศ.2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - 167 39,545,000 220 87,079,900 164 41,509,000 551 168,133,900 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

- - - - 65 6,217,000 65 6,217,000 65 6,217,000 195 18,651,000 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 24 11,815,000 24 11,815,000 24 11,815,000 72 35,445,000 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

- - - - 34 11,986,000 35 12,506,000 33 11,976,100 102 36,468,100 

รวม - - - - 290 69,563,000 344 117,617,900 286 71,517,100 920 258,698,000 
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ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 0.86 17 4.93 200 58.14 - - 220 63.93 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 10 2.91 - - 55 15.99 - - 65 18.90 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 24 6.99 - - 24 6.99 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 7 2.03 - - 28 8.15 - - 35 10.18 

รวม 20 5.80 17 4.93 306 89.25 - - 344 100 
 
ตารางที่ 6 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,227,000 30.60 - - 1,227,000 30.60 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2,534,880 63.20 - - 2,534,880 63.20 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - - 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 248,755 6.20 - - 248,755 6.20 

รวม 4,010,635 100 - - 4,010,635 100 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
ตารางที่ 7 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.  เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่า
หนังสือเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 

√ - - 337,360 337,360 -  

2.  เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กปฐมวัย 

√ - - 243,702.48 243,702.48 -  

3.  เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย 

√ - - 463,760 463,760 -  

4.  เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กประถม 

√ - - 572,486.56 572,486.56 -  

5.  เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
เด็กประถมศึกษา 

√ - - 1,117,000 1,117,000 -  

6.  โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง

√ - - 3,101,000 3,101,000 -  
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สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(เงิน
อุดหนุนสำหรับ
สนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ย
ความพิการ 
7.  โครงการ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม(เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

√ - - 71,500 71,500 -  

8.  โครงการสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 

√ - - 8,450,000 8,450,000 -  

9.  เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงิน
เพ่ิมค่าครองชีพ
และสวัสดิการ) 

√ - - 1,483,686 1,483,686 -  

รวม 15,840,495.04 15,840,495.04 -  

แบบท่ี 3/1 : แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลนาคูตามแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาค ู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. วัน/เดือน/ปี    ..24....ธันวาคม  2564.............. 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2564 
ตารางที่ 8 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฎอยู่ใน

แผน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 220 63.93 20 5.79 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 65 18.90 10 2.91 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 6.99 - - 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 35 10.18 7 2.03 
รวม 344 100 37 10.73 

  
 
 3.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตารางที่ 9 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลนาคูเป็นหน่วยดำเนินการ 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณ
ในเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางซอยข้างอุมาพรรีสอร์ท หมู่ที่ 6 

1,300,000 498,000 498,000 โอนเพ่ิม 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 1 

414,000 414,000 414,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 

314,000 314,000 314,000  

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

44,500 77,000  โอนเพ่ิม 

5 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 513,000 513,000  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

6 ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมปั๊มเติมอากาศ   80,000 80,000  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

7 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพต.ทต.นา
คู (กองการศึกษา)  

51,000 51,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะ แบบ ผ. 01 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณ
ในเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (สำนัก
ปลัดเทศบาล)  

123,000 123,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่1 240,000 240,000  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

10 12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6   

45,000 45,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  

49,000 49,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่
ที่ 6   

56,000 56,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  

121,000 121,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 7   

613,000 613,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 9  

197,000 197,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10  ช่วงข้างที่ดินนายมิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน 
คสล.เดิม  

184,000 184,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ช่วงข้างบ้าน นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึง
บ้านนางเริง  รังกลิ่น  

96,000 96,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11   

29,000 29,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และต่อเติมบ่อ
พัก คสล. หมู่ที ่11    

142,000 142,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

20 
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล.  หมู่ที่ 6   

145,000 145,000 
 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

รวม  2,761,000 1,227,000  
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ในเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

150,000 982,300 931,080  

2 โครงการประเพณีเข้าพรรษา - 15,000 11,200 โอนเพ่ิม 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู 944,000 920,000 916,000  
4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง 216,000 220,000 201,000  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 100,000 200,000 โอนเพ่ิม 

แผนงานสาธารณสุข 

6 โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 

10,000 10,000 6,000  

7 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 30,000 30,000 29,600  

8 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ : 
กรณีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

50,000 50,000 50,000 โอนเพ่ิม 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

160,000 160,000 160,000  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

10 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนาคู 33,000 30,000 30,000  

รวม  2,517,300 2,534,880  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000 300,000 159,732  
2 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 20,000 10,000 2,000  
3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง)สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอนาคู ประจำปีงบประมาณ 
2564 

20,000 180,000 30,000  

4 โครงการบริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

20,000 15,000 10,823  
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

5 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000 100,000 42,000  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 
20,000 10,000 2,400  

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

20,000 10,000 1,800  

รวม  625,000 248,755  
 
3.2 การติดตามแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคู
ในภาพรวม โดยได้จัดทำแบบประเมินจำนวน 100  ชุด เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายในเขต
เทศบาลตำบลนาคู สรุปผลได้ดังนี้ 
แบบท่ี3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคู 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตางรางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแทนประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 37 37.0 
 หญิง 63 63.0 

รวม 100 100 
อายุ 
 ต่ำกว่า 20 ปี 5 5.0 
 21 -30 ปี 13 13.0 
 31 - 40 ปี 14 14.0 
 41 - 50 ปี 28 28.0 
 51 - 60 ปี 29 29.0 
 มากกว่า 60 ปี 11 11.0 

รวม 100 100 
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การศึกษา 
 ประถมศึกษา 57 57.0 
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 36 36.0 
 อนุปริญญา/เทียบเท่า 3 3.0 
 ปริญญาตรี 2 2.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.0 
 อื่นๆ  1 1.0 

รวม 100 100 
อาชีพหลัก 
 รับราชการ 0 0 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 2.0 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 16 16.0 
 รับจ้าง 43 43.0 
 นักเรียน/นักศึกษา 3 3.0 
 เกษตรกร 31 31.0 
 อื่น ๆ  5 5.0 

รวม 100 100 
 
ส่วนที่ 2  ตารางความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในภาพรวม 
ตางรางที่ 12 ตารางความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคูในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20 54 26 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 22 45 33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 26 51 23 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 16 63 21 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 22 56 22 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 18 56 26 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

29 60 11 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21 52 27 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 30 51 19 

ภาพรวม 22.66 54.22 23.11 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ตางรางที่ 13 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23 59 18 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 26 51 23 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29 57 14 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 25 50 25 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 37 60 3 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 22 45 33 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

21 52 27 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 36 52 12 
ภาพรวม 27.37 53.25 19.37 

ตางรางที่ 14 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 17 59 24 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 32 45 23 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29 50 21 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 26 52 46 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 43 57 39 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 45 64 9 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

30 61 9 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 50 71 21 
ภาพรวม 34.00 57.37 24.00 

ตางรางที่ 15 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 36 61 3 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 15 64 21 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37 60 3 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 11 70 19 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 22 56 22 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 29 57 14 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

25 20 25 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 26 51 23 
ภาพรวม 25.12 54.87 16.25 
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ตางรางที่ 16 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 35 48 17 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 46 51 3 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40 66 6 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 23 54 23 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 39 50 11 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 30 48 22 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

22 40 38 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 31 57 12 
ภาพรวม 33.25 51.75 16.50 

4. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ควรปรับปรุง/ก่อสร้างถนนทาง
เท้า ระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. การพัฒนาระบบผังเมือง ควรจัดทำระบบผังเมืองในเขตเทศบาลที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เพ่ือ
เอ้ืออำนวยการก่อสร้าง/ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานและควบคุมอาคารในเขตเทศบาล ให้เป็นเมืองที่
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อาศัย 
 3. การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ควรมีการดูแลให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลให้ดีขึ้น 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุข ควรร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตเทศบาลและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง อาทิ โรงพยาบาลนาคู สาธารณสุขอำเภอนาคู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นาคู ในการรณรงค์และป้องกันด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ในการรณรงค์และป้องกันด้านสุขอนามัย
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โรคไข้หวัดไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 
 5. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษา การจดัตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อ
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยและส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาที่ถูกหลัก
วิชาการและอนามัย รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล 
 6. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และข้อระเบียบกฎหมาย เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน การรณรงค์คัดแยกขยะและปรับปรุงระบบการกำจัดและจัดเก็บขยะมูลฝอย 
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 7. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ควร
ส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้สมัครสมานสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์สืบ
สานให้ดำรงอยู่สืบไป 
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 8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย ควรพัฒนาบุคลากรและ
เครืองมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) เพ่ิมขึ้น เพื่อร่วมกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 9. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ควรให้ความรู้และปรับปรุงด้านสุขอนามัยของผู้ประกอบการค้าและ
สถานที่ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลให้สะอาดและได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
 10.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมข้ึน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล 
 
5.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จากผลการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงือนไขระยะเวลาการได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปที่ได้รับจากรัฐบาลซึ่งได้รับล่าช้า ประกอบกับสภาพพื้นที ่ และอาชีพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จึงมีความต้องการด้านถนนเพ่ือ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรกรรม รวมทั้งระบบการระบายน้ำ ระบบน้ำประปา การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จึงยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่กำหนดไว้ ซึ่งเทศบาลจะได้
นำไปบริหารพัฒนาต่อเนื่องในปีต่อไป 
 5.2 ด้านคุณภาพชีวิต 
 จากผลการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลดำเนินการพัฒนาชุมชน การศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย นันทนาการและสวัสดิการของประชาชนรวมทั้งสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลได้พัฒนาด้านการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยดีจากการใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย 
ซึ่งเทศบาลได้จัดให้มีลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย สำหรับด้านสวัสดิการได้สำรวจและเยี่ยมเยือน 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ทำให้การพัฒนาด้านสังคมในเขตเทศบาล ได้ดำเนินไปด้วยเป็น
ระเบยีบเรียบร้อย ในระดับหนึ่ง แต่ยังประสบปัญหาเด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่มั่วสุมในภาคกลางคืน รวมทั้ง
เด็กติดเกมส์ ซึ่งเทศบาลจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถานีตำรวจในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 5.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลดำเนินการในด้านการสร้าง
จิตสำนึก ความตระหนัก และการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล โดบเทศบาลได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการพัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือร่วมกันปลูก
และบำรุงต้นไม้เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้พอสมควร โดยเทศบาลจะได้นำไปบริหารอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
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 5.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 จากผลการพัฒนาด้านบริหารจัดการ  เทศบาลได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้นำภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น  ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลและบริเวณท่ีใกล้เคียง มีการเตรียมความพร้อมและรักษาความสงบเรียบร้อย โดย
พัฒนาบุคลากรและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งฝึกอบรม
อาสาสมัครภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จากชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อร่วมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเมื่อ
ประเมินจากผลการพัฒนาที ่เทศบาลได้นำโครงการจากแผนพัฒนาไปปฏิบั ติแล้วนับได้ว ่าบรรล ุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้พอสมควร โดยเทศบาลจะได้นำไปบริหารพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 44 

 

 
 
 
 
4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนาคูมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยสรุปดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 220 โครงการ สามารถ
ดำเนินการได้ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของโครงการทั้งหมด ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดและ
ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ โดยจะพยายามดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หากเทศบาล
สามารถจัดทำโครงการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะช่วยส่งเสริมการขนส่งพืชเกษตรกรรม  การคมนาคมสัญจร 
สามารถเสริมสร้างรายได้และเศรษฐกิจในท้องถิ่นดยีิ่งขึ้น 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 65 โครงการ สามารถดำเนินการได้ 
10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วได้พัฒนาคุณภาพชวีิต
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากเกิดภาวะปัญหาโรคระบาด โรคไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การดำเนินการล่าช้า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสังคมในพื้นที่ เช่น ไม่มีงานทำ 
หน่วยงานในพื้นท่ีต้องช่วยกันติดตามแก้ไขปัญหาตามภาวะโรคระบาด รวมทั้งปัญหายาเสพติดที่ระบาดในพ้ืนที่
และปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเร่งรณรงค์แก้ไขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันจับกุมเพ่ือลดปัญหา
ดังกล่าว 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 24 โครงการ 
ยังไมส่ามารถดำเนินการได ้โดยจะพยายามดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยเร็ว รวมทั้งการจ้างแรงงาน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลและร่วมกันปลูกและบำรุง
ต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีจิตอาสารวมพลังทำความดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 35 โครงการ สามารถดำเนินการ
ได้ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งเทศบาลบริการประชาชนและจัดเก็บภาษีให้
ประชาชนในชุมชน การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทำให้ประชาชนได้รับรู้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไป
อย่างเปิดเผยโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา มีความเข้มแข็งจากการที่เทศบาลอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1. การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบถัดไปควรบรรจุโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ไม่
ควรบรรจุโครงการมากเกินไปและไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำให้มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการอยู่หลาย
โครงการ 
 2. กระบวนการทำงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อนทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า 
 3. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่าย
กับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความซับซ้อนในกระบวนการ 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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 4. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบ
กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 แนวทางการแก้ไข 
 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องสภาพพ้ืนที่ของเทศบาล 
 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับสถานะทางการคลังและควรคำนึงถึงงบประมาณท่ี
สามารถดำเนินการได้ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4. เทศบาลควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที ่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 5. จัดอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่แก้ไขใหม่เพื ่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำ จะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำยิ่งขึ้น รวมทั้งชี้แจงการได้รับจัดสรร
งบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบเพื ่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
ข้อเท็จจริงตามบริบทของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบสอบถาม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู 
เทศบาลตำบลนาคู    อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง  : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

                 ภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

หมายเหตุ   โปรดกากบาท (X) ทับข้อที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (     )   ชาย  (      )   หญิง 
2.  อายุ  (     )   ต่ำกว่า  20  ป ี (      )   21 - 30 ป ี             (       )   31 - 40 ปี 
  (     )   41 - 50  ป ี (      )  51 - 60  ป ี             (       )  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (     )   ประถมศึกษา (      )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (       ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (      )  ปริญญาตรี (      )  สูงกว่าปริญญาตรี              (      )  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (      )  ราชการ  (      )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (       )  ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว 
  (      )  รับจ้าง  (      )  นักเรียน/นักศึกษา   (       )  เกษตรกร 

(      )  อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………. 
 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ       โปรดทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ตามช่องที่ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
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ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ       โปรดทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ตามช่องที่ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
รวม    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
รวม    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
รวม    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
รวม    

 


