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    ส่วนที่   1 
 บทน า 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   ข้อ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ 
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ 
วิธีการท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

           ในส่วนของ “การประเมินผล”เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด 

          ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย
เชื่อถือได 
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1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะมาจากสุขาภิบาลต าบลนาจะหลวยตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การศึกษา การพาณิชยก
รรม การขนส่ง และการบริการต่างๆ ของอ าเภอนาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.91 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,567.75 ไร่) 
   
  ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
   

เนื่องจากอ าเภอนาจะหลวย  เป็นอ าเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นปุา และมีภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
“ภูจองนายอย” เป็นภู เขาที่อยู่ ใน พ้ืนที่ของอ าเภอนาจะหลวย ชาวอ าเภอนาจะหลวยจึงถือเอา                      
“ภูจองนายอย” เป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้วยเหตุนี้  เครื่องหมายดวงตราของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงประกอบด้วยอาคารของ
ที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งหมายถึงส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย (เดิม) แต่ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้แยกมาตั้งส านักงานใหม่ ส่วนภาพ “ภูจองนาย
อย” หมายถึง เทศบาลต าบลนาจะหลวยนี้อยู่ในอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นอ าเภอชายแดนมีภูเขาล าเนาไพร
เป็นอันมาก และเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยอยู่ติดกับเขาดังกล่าว 

ทีต่ั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1) ที่ตั้ง    
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองอุบลราชธานีห่าง

จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ  110 กิโลเมตร  และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ  700กิโลเมตร โดยส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 269บ้านศรี
พรหม หมู่ที่  10 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  

ตั้งแต่หลักเขตที่  1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยโลก ฝั่งใต้ตรงระยะจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย  -  บุณฑริก วัดจากสะพานข้ามห้วยโลกไปตามริมห้วยโลกฝั่งใต้ไปทางทิศ
ตะวันตกระยะ  800เมตร เป็นเส้นเลียบริมห้วยโลกฝั่งใต้ทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยู่ปากห้วยโลกน้อยฝั่งใต้ 

 
  ทิศตะวันออก  

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานระยะ1,130เมตร กับถนนวิเชียรฟากตะวันออกลงมาทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้หลักเขตที่  3  ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากซอยจัดสรร  3  ลงมาทางใต้ระยะ 400  เมตร 
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ทิศใต้   
จากหลักเขตท่ี  3 เป็นเส้นขนานระยะ  400  เมตร  กับซอยจัดสรร 3ฟากไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือผ่านถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย – บุณฑริกถึงหลักเขตที่  4               
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย –บุณฑริก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือระยะ  1,170  เมตร 
  ทิศตะวันตก 

จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตที่  1 
 

แผนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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         1.2 ลักษณะภูมิประเทศ     
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ในชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัณฐานเทศบาลต าบลนาจะหลวยตั้งอยู่

ที่ดอน(Middle Terrace)เหมาะกับการตั้งชุมชนแต่จะมีปัญหาการระบายน้ าเสียจากการขยายตัวของชุมชน
และน้ าเสียจากตลาดสด ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 
1,700 ล้านลบ.ม./ปี พ้ืนที่กลางตัวอ าเภอนาจะหลวยเป็นแอ่งกระทะมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 623.2 ฟุต 

สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
  -ทางตอนเหนือของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพพ้ืนที่ราบสูงถึงลูกคลื่นตลอดบริเวณนี้
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ท าไร่ ท าสวน  
  -ทางตอนใต้ของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพเป็นพ้ืนที่ลาดชันมากเป็นเนินเขาหรือ
เทือกเขาต่าง ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น  3  ฤดูกาล 

  ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง 
(Tropical wet and dry climate ) หรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือทุ่งหญ้าซาวันนา (Tropical 
Savanna) อยู่ภายใต้เขตมรสุม ซึ่งมีลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็น และมีทิศทางพายุหมุนเขตร้อน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะฤดูกาลจ าแนกตามภูมิศาสตร์และภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
(1)ฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีปริมาณไอน้ าในอากาศน้อยจึงท าให้อากาศมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลาย

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูง  พ้ืนที่        
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหาภัยแล้งในห้วงนี้ 

(2)ฤดูฝน  เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวตามแนวเส้นที่ตั้งฉากประมาณ 2-3 
สัปดาห์ ประกอบอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่นท าให้ได้รับปริมาณน้ าฝนที่ตกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 

(3)ฤดูหนาว  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดผ่านมาทางประเทศเวียดนามและประเทศจีนพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหา        
ภัยหนาวในห้วงนี้ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมกับ
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน   
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ า

ห้วยซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ

น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้มีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม่ 
2.ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลนาจะหลวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชน 
ห้วยซันเหนือ  
 2.2 การเลือกตั้ง 

 เทศบาลต าบลนาจะหลวยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  ชุมชนชุมชนห้วยโลก  ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 

 ชุมชนห้วยซันเหนือ  และ ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
 เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่   ชุมชนศรีพรหม   ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) 

มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
โครงสร้างทางการเมือง 

โครงสร้างของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  แบ่งออกเป็น 
  ฝ่ายการเมือง   มีบุคลากรทั้งสิ้น    17  คน  ดังต่อไปนี้ 
         -  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย   จ านวน  1  คน 
         -  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  จ านวน  2  คน 
         -  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย จ านวน  1  คน 
         -  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  จ านวน  1  คน 
         -  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน  12คน 
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ตารางแสดงสถิติและข้อมลูเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย 

ผลการเลือกตั้ง 
จ านวน   
ผู้มีสิทธิ
(คน) 

จ านวน        
ผู้มาใช้สิทธ ิ

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นายกเทศมนตร ี
ต าบลนาจะหลวย 

5,225 
 

3,648 69.82 3,554 97.42 52 1.42 

2. สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
ที่ 1 

2,694 1,795 66.63 1,719 95.76 68 3.79 

3. สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
ที่ 2 

2,652 1,756 66.21 1,683 95.84 67 3.82 

        

ที่มา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล : งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล 
ข้อมูล ณ วันที่ 16  มิถุนายน 2558 
    3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ด้านประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
รายการ ปีปัจจุบัน(2559) ปีที่แล้ว(2558) 2 ปีที่แล้ว (2557) 

ประชากรชาย  (คน) 3,722 3,755 3,761 
ประชากรหญิง (คน) 3,690 3,709 3,709 
รวมประชากร(คน) 7,412 7,464 7,470 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,491 2,440 2,377 
 แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 588 591 1,179 369 
8 บ้านหลักเมือง 844 882 1,726 610 
10 บ้านศรีพรหม 595 598 1,193 415 
11 บ้านกลางเมือง 454 437 891 423 
12 บ้านห้วยซันใต้ 642 609 1,251 375 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 590 564 1,154 298 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 9 9 18 1 

รวม 3,722 3,700 7,412 2,491 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,709 3,688 7,397 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย (บริติช 1 นอร์เวย์ 1 

เยอรมัน 1 ฝรั่งเศส 1 
เคนยา 1  ลาว 8) 

2 
(ลาว 2) 

15 

สัญชาติอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 

(บริติช 1 นอร์เวย์ 1 
เยอรมัน 1 ฝรั่งเศส 1 

เคนยา 1 ลาว 8) 

2 
(ลาว 2) 

15 

ทุกสัญชาติ 3,722 3,690 7,412 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

รายการ ชาย หญิง รวม 
บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 52 45 97 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,961 2,964 5,925 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,782 2,814 5,596 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,653 2,700 5,353 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 66 0 66 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 44 0 44 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
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       3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดอายุ จ านวนประชากร อัตราส่วนระหว่างหมวดอายุ อัตรา 
ส่วน 

  ชาย หญิง รวม ชาย (1) หญิง (2) รวม (3) เพศ 
รวม 3,722 3,690 7,412 50.22 49.78 100 100.9 

   0   -  4    ปี 233 232 465 3.14 3.13 6.27 100.4 
   5   -  9    ปี 236 227 463 3.18 3.06 6.25 104.0 
  10  -  14  ปี 271 254 525 3.66 3.43 7.08 106.7 
  15  -  19  ปี 309 264 573 4.17 3.56 7.73 117.0 
  20  -   24  ปี 294 309 603 3.97 4.17 8.14 95.1 
  25  -  29  ปี 305 260 565 4.11 3.51 7.62 117.3 
  30  -  34  ปี 290 267 557 3.91 3.60 7.51 108.6 
  35  -  39  ปี 308 306 614 4.16 4.13 8.28 100.7 
  40  -  44  ปี 340 353 693 4.59 4.76 9.35 96.3 
  45  -  49  ปี 283 308 591 3.82 4.16 7.97 91.9 
  50  -  54  ปี 227 248 475 3.06 3.35 6.41 91.5 
  55  -  59  ปี 191 179 370 2.58 2.42 4.99 106.7 
  60  -  64  ปี 142 152 294 1.92 2.05 3.97 93.4 
  65  -  69  ปี 113 117 230 1.52 1.58 3.10 96.6 
  70  -  74  ปี 79 92 171 1.07 1.24 2.31 85.9 
  75  -  79  ปี 50 59 109 0.67 0.80 1.47 84.7 
  80  -  84  ปี 31 39 70 0.42 0.53 0.94 79.5 
  85  ปีขึ้นไป 20 24 44 0.27 0.32 0.59 83.3 
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แผนภูมิประชากร ปี พ.ศ.2559 
โครงสร้างจ านวนประชากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
วิเคราะห์แนวโน้มอัตราส่วนประชากรพึ่งพิง 
ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนการพึ่งพิงปี พ.ศ.2559 

ช่วงอายุ จ านวน สัดส่วนร้อยละ 
ประชากรทั้งหมด 7,412 100.00 

0 – 14 ปี 1,453 19.60 
15 – 59 ปี 5,041 75.08 
60 ปีขึ้นไป 918 2.31 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง  47.03 
          อัตราส่วนประชากรพ่ึงพิงประชากรอายุ 0-14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 47.03 คาดว่าใน
อนาคตจ านวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาด้านการแพทย์ที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้อัตราการตายน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
วิเคราะห์การกระจายตัวของประชากร   

ในปี พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีประชากรทั้งสิ้น 7,412 คน เป็นเพศชาย 3,722 คน เป็น
เพศหญิง 3,690 คน คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  100 คน โดยประมาณ เท่ากับชาย 51 คน : หญิง 
49  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 839 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (ค านวณ : จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด /พื้นท่ีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย)และ จ านวนคนต่อบ้านเฉลี่ย 4 คน ต่อบ้าน 

 
 
 

-5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

0 - 4 ปี 

10 - 14 ปี 

20 -24 ปี 

30 -34 ปี 

40 - 44 ปี 

50 - 54 ปี 

60 - 64 ปี 

70 - 74 ปี 

80 - 84 ปี 

ชาย 

หญิง 
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ตารางแสดงข้อมูลองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 

พ.ศ. ประ 
ชา 
กร 

เกิด
จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ตาย
จ านวน 

อัตรา
ต่อ
พัน 

เพิ่มตามธรรมชาต ิ ย้ายเขา้
จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ย้าย
ออก

จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ย้ายถิ่นสุทธ ิ เพิ่มสุทธิ 

รวม     จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

    จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

2554 7,420 483 65.4 40 5.4 443  60.0 485 65.7 801 108.4 -316  -42.8  127 17.2  

2555 7,502 455 61.0 43 5.8 412  55.2 432 57.9 698 93.6 -266  -35.7  146  19.6  

2556 7,477 385 51.4 53 7.1 332 44.3 407 54.3 771 102.9 -364 -48.6 -32 -4.3 

2557 7,470 330 44.2 54 7.2 276 36.90 392 52.5 689 92.2 -297 -39.7 -21 -2.8 

2558 7,464 289 38.70 59 7.9 2.30 30.80 394 52.80 6.55 87.70 -261 -35.0 -31 4.2 

2559 7,412 240 32.3 68 9.1 172 23.1 344 46.2 615 82.7 -271 -36.4 -99 -13.3 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่  30 กันยายน 2559 

วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคต 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2560 – 2580 
 

ปี พ.ศ. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2560 7,412 
2565 7,900 
2570 8,500 
2575 9,100 
2580 9,700 

อัตราเพิ่ม 1.34 
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จากการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2580) เทศบาลต าบล 

นาจะหลวยจะมีประชากรโดยประมาณ 9,700 คน 
ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 

ณ วันที่  30 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2565 2570 2575 2580 

7,412 7,900 8,500 9,100 9,700 

จ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย         
จังหวดัอุบลราชธานี   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2580 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1.ด้านการศึกษา 

การศึกษาภายในชเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถาบันการศึกษา 3 รูปแบบ 
  1.1 การศึกษาในระบบ   
    1.1.1การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จ านวน 3 แห่งได้แก่ 

1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 1 (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) 
2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 2 (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย(ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 

  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 193คน 
ตารางแสดงข้อมูลอัตรา นักเรียน และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
นักเรียน/บุคลากร 
 

                                                
ศูนย ์

2-3 ขวบ 3-4 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

รวม 

ห้อง จ านวนเด็ก ห้อง จ านวนเด็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1 11 19 30 2 27 19 46 - 2 2 - 2 2 4 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 1 

1 6 5 11 1 19 11 30 - 2 2 1 - 1 3 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 2 

1 17 17 34 1 25 18 43 - 3 3 1 - 1 4 

รวม 3 34 41 75 4 64 48 112 - 7 7 2 2 4 11 
ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 

30 พฤษภาคม 2559 
  1.1.2 โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

1.2.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา5ตั้งอยู่เขตอ าเภอ
เดชอุดม ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 822คน นักเรียนชาย 412คน นักเรียนหญิง 410คน จ านวนห้องเรียน 24 ห้อง 
ข้าราชการครู 36 คนลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ภารโรง 1 คน บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 39 คน และเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) จังหวัด
อุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19พฤษภาคม 2559 
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1.2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวยเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 29 ตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งมี นักเรียนจ านวน 1,589 คน นักเรียนชาย 622 คน นักเรียนหญิง 967 คน จ านวนห้องเรียน 
45 ห้อง ข้าราชการครู 58 คน พนักงานครู 6คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ภารโรง 2 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น  75 คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2559 

2. การศึกษานอกระบบ  
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา จ านวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวยมีนักเรียนจ านวน 1,448คน นักเรียนชาย 823 คน 
นักเรียนหญิง 625 คน ข้าราชการครู2คน พนักงานครู9 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว11 คน 
บรรณารักษ์  1 คน 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  
การบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้สนับสนุน

การศึกษาด้านนี้โดยจัดท าระบบบริการอินเทอร์เนตประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวยเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใช้
บริการสืบค้นข้อมูล  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมตามวิถีชนสี่เผ่า การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

 ที่มา ข้อมูลการศึกษาตามอัธยาศัย : จากการสอบถามงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
2. ด้านสาธารณสุข 
        4.2 ด้านสาธารณสุข 

   1)ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลรัฐบาล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ตั้งอยู่ที่ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 6 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 1 แห่ง คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอ าเภอ             

นาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ข้อมูล จ านวน 

1. โรงพยาบชาลรัฐบาล 

    - คลินิก 

    - ร้านขายยา/ร้านเภสัช 

    - ศูนย์สุขภาพชุมชน 

1 แห่ง 

3แห่ง 

4แห่ง 

1 แห่ง 

- เตียงคนไข้ (ขนาด) 30 เตียง 

    - แพทย ์ 4 คน 

- ทันตแพทย์ 2 คน 

    - พยาบาล 34 คน 

    - เภสัชกร 4 คน 

    - นักกายภาพบ าบัด 2 คน 

    - แพทย์แผนไทย 2 คน 

    - นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน 

    - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 205 คน 

2. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร  

    - บาดเจ็บ - คน 

    - ตาย - คน 

3. ผู้ติดเช้ือเอดส ์ สถิติที่ตรวจพบ ในแต่ละปี  

    - จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส ์ ปี 2556-    คน ปี 255720คน ปี 255820 คน 

    - เสียชีวิต     

    - ปัจจุบันผู้ปุวยกินยาต้านไวรัส   

ปี 2556  - คน ปี 2557 - คน ปี 2558-คน 

ปี 255620  คน ปี 255720คน ปี 255823คน 

    - เป็นสมาชิกชมรม   ปี 2556   -คน ปี 2557 20คน ปี 255823 คน 

 ปัจจุบันมีผู้ปุวยเอดส์ที่ไดร้ับเบีย้ยงัชีพ รวมทั้งสิ้น 23 คน 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  18  พฤษภาคม  2559   

2) ประเภทของการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จ านวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 30พฤษภาคม  2559   

3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 
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ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2554 

(คน) 
พ.ศ.2555 

(คน) 
พ.ศ.2556 

(คน) 
พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
อุจจาระร่วง 822 667 74 77 11 
ปอดบวม 12 90 57 35 12 
ไข้เลือดออก 4 7 59 2 1 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ 35 34 8 9 4 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรยี จ านวน 18คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2559 – เมษายน 2559) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  8คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน  3คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  -คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  1คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  11คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  3คน 

ที่มา ข้อมูล: หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง7.1.1อ าเภอนาจะหลวยข้อมูล ณวันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
    4.3.ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 

- สถานีต ารวจภูธร จ านวน 1 แห่ง ก าลังพล 76 นาย 
- สถิติข้อมูลคดีอาญา ปี 2556 – 2558 
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเภทคดี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 

ประเภทคดี 
เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - - - - - - 1 1 1 
คดีประทุษร้ายชีวิตและร่างกาย - - - - - - 1 1 1 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 6 5 5 2 2 3 3 3 4 
คดีท่ีน่าสนใจ - - - - - - - - - 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย - 7 13 - 22 41 - 15 35 
คดียาเสพติด - 156 158 - 214 216 - 174 176 
คดีกระท าผิดต่อ พรบ.ปุาไม้ 5 4 6 34 8 11 16 3 6 
คดีกระท าผิดอ่ืน ๆ 15 15 16 4 4 4 5 5 7 

ที่มา ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 
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4.4. ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มสีถิติของบุคคลตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

รายการช่วยเหลือ
และการสงเคราะห ์

จ านวน(คน) งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2557 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2558 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2559 

(12 เดือน) 

ผู้สูงอาย ุ 794 805 824 6,184,700 6,309,700 6,386,000.00 

ผู้พิการ 124 124 127 726,000 1,129,500 1,241,600.00 

ผู้ปุวยเอดส์ 19 22 20 114,000 132,000 120,000.00 

ผู้ด้อยโอกาส - - - - - - 

 ที่มา ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมและการขนส่ง 

ระบบคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย สามารถติดต่อกับพ้ืนที่อ าเภอและ
ต าบลต่างๆ ได้สะดวกมีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดดังนี้ 

- ทางหลวงหมายเลข 2248 ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อกับอ าเภอบุณฑริก และอ าเภอ 
น้ ายืนระยะห่างจากอ าเภอบุณฑริก 34 กิโลเมตรระยะห่างจากอ าเภอน้ ายืน 36 กิโลเมตร และมีรถโดยสาร
ประจ าทางวิ่งระยะห่างนาจะหลวย- บุณฑริก – เดชอุดม / นาจะหลวย – น้ ายืน 

- ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 4029 (บ้านกลาง – นาจะหลวย)ใช้เป็นเส้นทางระหว่างอ าเภอ 
นาจะหลวย – อ าเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นเส้นแยกจากทางหลวงหมายเลข 2248 ในเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

การบริการรถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอนาจะหลวยและจังหวัด คือ 
- นาจะหลวย –อุบลราชธานี   ระยะทาง  110กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – เดชอุดม  ระยะทาง    52  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – น้ ายืน  ระยะทาง    36  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – บุณฑริก  ระยะทาง    34  กิโลเมตร                                   
การบริการรถโดยสารประจ าทางนาจะหลวย – กรุงเทพมหานคร เป็นรถปรับอากาศจ านวน 2 บริษัท คือ
บริษัทเชิดชัยทัวร์วิ่ง 1 เที่ยวและบริษัทกันทรลักษณ์ทัวร์วิ่ง 2 เที่ยว 
      5.2. การไฟฟ้า 
  การไฟฟูาปัจจุบันการใช้ไฟฟูาในครัวเรือนของราษฎรมีไฟฟูาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน และเทศบาลได้
บริการไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาลโดยจัดตั้งงบประมาณขยายไฟฟูาสาธารณะแรงต่ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด   
       5.3.การประปา 
            การประปา   ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยประชาชนใช้น้ าระบบประปา 2 ระบบ คือ 

-ระบบการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอนาจะหลวย ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 7,8, 10,11 
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เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย   จึงใช้การบริการของการ
ประปาส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของการประปาอ าเภอเดชอุดม(เขตจ าหน่ายน้ านาจะหลวย)แหล่งน้ าที่ใช้
ในการผลิตคือแหล่งน้ าจากล าห้วยโลก คุณภาพน้ าดิบจัดอยู่ในเกณฑ์ดีและปริมาณน้ ามีเพียงพอทุกฤดูกาล
ก าลังผลิตประมาณ 100 ลบ.ม./ชม. ปริมาณจ่ายน้ าประมาณ 27,861 ลบ.ม. ปริมาณน้ าจ าหน่ายประมาณ 
24,515 ลบ.ม. พบว่ามีจ านวนผู้ใช้น้ ามากกว่าร้อยละ70 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 -ระบบการประปาหมู่บ้าน ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 12, 13 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่าย
โอนให้เทศบาลต าบลนาจะหลวย และเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้มอบให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน
เป็นผู้ดูแลระบบบริการประปาหมู่บ้าน  

นอกจากนี้มียังมีประชาชนบางส่วนใช้บ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล  
ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/ครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันใช้น้ าจากบ่อ

น้ าตื้นและประปาบาดาลอยู่ มีดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ต้องการ 

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ. 2558 
7 บ้านห้วยโลก 50 31 100 
8 บ้านหลักเมือง 300 - 100 
10 บ้านศรีพรหม 100 - 100 
11 บ้านกลางเมือง 23 18 53 
12 บ้านห้วยซันใต้ 100 ไม่มีข้อมูล 100 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 200 ไม่มีข้อมูล 200 

รวม 773 49 653 
ที่มา ข้อมูลครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค :จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/สอบถาม
ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 22  พฤษภาคม 2559 
       5.4 โทรศัพท์ 

การสื่อสารโดยสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ 4 เครือข่าย ได้แก่ 
  (1)เครือข่ายไร้สายระบบ  GSM  
  (2)เครือข่ายไร้สายระบบ   DTAC 
    (3) เครือข่ายไร้สายระบบ  TRUEMOVE 

(4) เครือข่ายองค์การชุมสายโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล1 บ้านกลางเมืองหมู่ที่ 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 22 
 

ตารางแสดงข้อมูลตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน มีจ านวน 11 แห่ง 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ(แห่ง) 

7 บ้านห้วยโลก - 
8 บ้านหลักเมือง 4 
10 บ้านศรีพรหม 3 
11 บ้านกลางเมือง 4 
12 บ้านห้วยซันใต้ - 
13 บ้านห้วยซันเหนือ - 

รวม 11 
ที่มา ข้อมูลตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ:จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/สอบถามผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 
วันที่ 22  พฤษภาคม 2559 
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
            ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1  แห่ง  สามารถให้การ
บริการอย่างเพียงพอ 
 การติดต่อสื่อสารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี  5 ช่องทาง 

1) โทรศัพท์ : 0-4537-9335 
2) โทรสาร : 0-4537-9102 
3) อีเมล์ : tt.najaluay@hotmail.com 
4) Facebook :เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
5) เว็บไซต์ : www.nachaluay.go.th 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 ด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านา  ท าสวน ท าไร่ ผลผลิตที่ส าคัญคือ  
ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียวมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขต โดยประมาณ ดงัน้ี 

1.1พ้ืนที่ท านา  จ านวน 3,665 ไร่ ผลผลิต 1,283 ตัน/ปี 
1.2พ้ืนที่ท าสวน  จ านวน 1,820 ไร่  พืชที่ส าคัญได้แก่ 

1)ยางพารา  จ านวน 1,455ไร่ ผลผลิต  364 ตัน/ปี 
2)ปาล์มน้ ามัน   จ านวน  263ไร่ ผลผลิต789ตัน/ปี 
3) มะม่วงหิมพานต์ จ านวน   102 ไร่  ผลผลิต    40  ตัน/ป ี

1.3พ้ืนที่ท าไร่ จ านวน 2,391ไร่พืชไร่ที่ส าคัญได้แก่ 
มันส าปะหลัง  จ านวน 2,391 ไร่ ผลผลิต 9,564ตัน/ปี 

ที่มา ข้อมูลเกษตร :ส านักงานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
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6.2 ด้านการประมง 
2.1 ข้อมูลประมงสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น 
2.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 4 แห่ง พ้ืนที่ 90 ไร่ 
 ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะจ านวน 3 ตัน/ปี 
2.1.2 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน จ านวน 139 แห่งพ้ืนที่ 82.25  ไร่ 
ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 15.5 ตัน/ปี 
2.1.3 สถานที่จ าหน่ายสัตว์น้ าในเขตเทศบาลจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 

และสถานที่จ าหน่ายข้างบ้านพักประมง จ าหน่ายเฉพาะ ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน และ ช่วง ฤดูฝน-              
ต้นหนาว 

2.2 โรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า 
จากการส ารวจข้อมูลด้านประมง ไม่พบโรคระบาดที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย 
ที่มา ข้อมูลประมง :ส านักงานประมงอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 

11 มีนาคม 2557 
6.3 ด้านการปศุสัตว์ 

(1)ข้อมูลปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการ
ท านา ท าสวน ท าไร่ สัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ปัจจุบันการเลี้ยงกระบือ ลด
น้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถไถนาเดินตามมากขึ้น 

ตารางแสดงจ านวนสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญในพื้นที่ โดยประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ล าดับ
ที ่

ชนิดของสัตว์ ปี พ.ศ.2557 

จ านวน(ตัว) 

ปี พ.ศ.2558 

จ านวน(ตัว) 

ปี พ.ศ.2559 

จ านวน(ตัว) 

1 โค 281 159 243 

2 กระบือ 43 29 47 

3 สุกร 134 153 168 

4 เป็ด 435 582 583 

5 ไก่ 3,010 3,131 4,268 

6 อ่ืน ๆ สัตว์เลี้ยง (สุนัข) 1,006 1,561 1,442 

7 อ่ืน ๆ สัตว์เลี้ยง (แมว) 219 484 119 

        (2) โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์จากการส ารวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ไม่พบโรคระบาดที่
เกี่ยวกับสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลปศุสัตว์: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 1 เมษายน 2559 
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     6.4 ด้านการบริการและการค้า 
 ลักษณะการค้าและบริการของชุมชนเป็นการค้าและบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น กระจุกตัวอยู่ตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 2248 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4029  ซึ่งได้แก่  ร้านค้าปลีกประเภทร้านขาย
ของช า ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  สินค้า  OTOP  เช่น น้ าพริกปูขน น้ าพริกนรก 
ผ้าฝูายและผ้ากาบบัวรองรับบริการส าหรับราษฎรที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

6.5 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว   เขตอ าเภอนาจะหลวย มีอุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย ซึ่งมีสภาพปุาที่อุดม

สมบูรณ์และมีน้ าตกถ้ าบักเตว(ห้วยหลวง)เป็นน้ าตกที่สูง 30 เมตรซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น
น้ าตกที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามอยู่เป็นประจ าโดยเฉพาะใน
วันหยุด แต่การใช้จ่ายเงินยังมีน้อยเพราะไม่มีสินค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวส าหรับเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี
บทบาทส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสู่น้ าตกห้วยหลวง  มีร้านอาหาร ร้านสินค้าขายส่ง -ขายปลีกที่พัก
รายวันให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภูตะวันรีสอร์ท สุขใจรีสอร์ท เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการจุด
รองรับบริการนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

6.6 อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม  กิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ที่ให้บริการแก่ชุมชน กิจการที่พบเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   มีคนงานต่ ากว่า 10 คน ได้แก่อู่
ซ่อมรถยนต์ ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ โรงสีข้าว ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร โรงงานท าขนมจีน 

การพาณิชย์ได้แก่ 
- ธนาคาร  จ านวน  2   แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 5    แห่ง 
- บริษัท  จ านวน - แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ จ านวน 303 แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์   จ านวน1 แห่ง(ไม่ได้ใช้งาน) 
สถานบริการได้แก่ 
- โรงแรม    จ านวน1แห่ง 
- ร้านอาหาร   จ านวน38 แห่ง 
- รีสอร์ท    จ านวน5แห่ง 
- บ้านพักรายเดือน จ านวน 12 แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ตารางแสดงข้อมูลการพาณิชย์ 

การพาณิชย์ ม.7 ม.8 ม.10 ม.11 ม.12 ม.13 รวม 

1.ธนาคาร 1 - - 1 - - 2 

2.บริษัท - - - - - - - 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - - - - - - - 

4.ร้านขายของช า 9 42 15 5 5 6 82 

5.โรงแรม - - - - - - - 

6.ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - - - - - - - 

7.ตลาดสด - 1 - - - - 1 

8.รีสอร์ท,เกสเฮาส์ - 1 - 1 4 - 6 

9.หอพัก - - 1  - - 1 

10.สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - 1 - - - - 1 

11.สถานีบริการน้ ามัน/ปั้มน้้ามันถังหัวจ่าย
อัตโนมัติ/ปั้มน้้ามันหลอด 

2 - 1 1 1 3 7 

12.โรงฆ่าสัตว์ - - - - 1 - 1 

13.ร้านอาหาร 6 10 12 5 2 2 35 

14.ร้านเสริมสวย 4 13 6 4 1 - 28 

15.ร้านขายยา - 3 - - - - 3 

ที่มา ข้อมูลการพาณิชย์ข้อ 1 – ข้อ 9:  กองคลัง เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ข้อมูลณ วันที่ 22 มีนาคม 2559,  ข้อ 10 – ข้อ 15:  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 
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กลุ่มอาชีพ 
     ตารางแสดงกลุ่มอาชีพ 
-ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 15 กลุ่ม  และเทศบาลเคยให้

การอุดหนุนกลุ่ม       ตามตาราง ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อชุมชน ประธานกลุ่ม โทรศัพท์ 

1 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 7/ห้วยโลก นายวิชัย  ประกอบแสง 085-3003712 
2 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 7/ห้วยโลก นางบัวสอน  ชมาวัฒน์ 084-5656189 
3 กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ 7/ห้วยโลก นางบุญโท  แพงศรี 086-6873116 
4 กลุ่มกล้วยฉาบ 8/หลักเมือง นางปัทมา  กาญจนประดิษฐ์ 088-0835944 
5 กลุ่มสร้างเตาอบสมุนไพร 7/ห้วยโลก นางบุญตาล  ค าแสง 087-4397040 
6 กลุ่มทอผ้า 8/หลักเมือง นางสงกรานต์  ไชยลาโพธิ์ 083-7308610 
7 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 7/ห้วยโลก นางพัชรี  จันทมา 080-6389696 
8 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน 7/ห้วยโลก นางสายสุนี  บัวใหญ่ 086-0834252 
9 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน 11/กลางเมือง นางค ามี  บรรทร 087-7789507 
10 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 7/ห้วยโลก นายประเสริฐ  นามวงษ์ 087-6483558 
11 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 13/ห้วยซันเหนือ นางหนูจันทร์  ขันคูณ 080-4779478 
12 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา 11/กลางเมือง น.ส.เบญญาภา  สุทธิแพทย์ 083-1014594 
13 กลุ่มแปรรูปอาหาร 8/หลักเมือง น.ส.หนูกาจน์  พาชื่น 081-0674722 
14 กลุ่มตัดเย็บและซ่อมรองเท้า 11/กลางเมือง นายหถี  ไกรรบ 084-4119306 
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 8/หลักเมือง นางพิสมัย  นาค า 086-8666119 

ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังมีการด าเนินการต่อเนื่อง และกลุ่มที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยได้สนับสนุนในปี พ.ศ.2558 จ านวน 2 กลุ่ม เนื่องจากมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
กลุ่มเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปรากฎผลว่าได้มีการสร้างรายได้ลดรายจ่าย เป็นกลุ่มธุรกิจในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 

1. กลุ่มทอผ้าชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
2. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม หมู่ที่ 11 
ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
6.8  แรงงาน 
      ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

และในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ า   อัตราการเพ่ิมโดย
ธรรมชาติค่อนข้างต่ ามาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการ
ใหม่และไม่มีการลงทุนจาก  
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
        7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 
2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 600 600 1,200 363 
8 บ้านหลักเมือง 853 881 1,734 604 
10 บ้านศรีพรหม 588 596 1,184 413 
11 บ้านกลางเมือง 458 436 894 415 
12 บ้านห้วยซันใต้ 634 601 1,235 370 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 598 577 1,175 295 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 10 9 19 1 

รวม 3,741 3,700 7,441 2,461 
      7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
           เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วยซัน และล าน้ า
ร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทน 

      7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 
- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพน้ าไหล

ตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญของ
เทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่เนื่องจากเทศบาล
มีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อคุณภาพน้ า 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
      8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.81 
ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.16  
           ศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จ านวน  2 แห่ง  ได้แก่ 

(1) วัดทองมา  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 12 
(2) วัดศรีพรหม  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 10 

นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่ให้บริการแก่ประชาชนแต่ละชุมชนนอกเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาจะหลวย ได้แก่ 
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(3) วัดภูพลาญแก้ว  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 7  
(4) วัดภูพลานสูง   ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 8   
(5) วัดปุานาจะหลวย  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 11  
(6) วัดปุาโนนนิเวศน์  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 13 

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูล ณ วันที่20 พฤษภาคม 2559 
ตารางแสดงข้อมูลด้านศาสนสถาน 

ชื่อชุมชน ศาสนสถาน 
(จ านวน/แห่ง) 

ชื่อศาสนสถาน พระสงฆ์ 
(จ านวน/รูป) 

สามเณร 
(จ านวน/รูป) 

แม่ชี 
(จ านวน/คน) 

ห้วยโลก 1 วัดภูพลาญแก้ว 5 - - 
หลักเมือง 1 
หลักเมือง 2 

1 วัดภูพลานสูง 16 3 16 

ศรีพรหม 1 วัดศรีพรหม 12 - - 
กลางเมือง 1 วัดปุานาจะหลวย 7 2 - 
ห้วยซันใต้ 1 วัดทองมา 3 - - 
ห้วยซันเหนือ 1 วัดปุาโนนนิเวศน์ 10 - 2 

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่20 พฤษภาคม 2559 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

      ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึง
เป็นผู้มีจิตใจเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสันติ แม้ประชาชนจะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีประเพณีทางศาสนา
พราหมณ์ ปะปนอยู่ เช่น การข้ึนบ้านใหม่ การแต่งงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น  

การจัดงานประเพณีท่ีส าคัญ มีดังนี ้
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญข้าวจี่ จัดในเดือนกุมภาพันธ์  
ประเพณีบุญมหาชาติประจ าปี   จัดในเดือนมีนาคม  
ประเพณีสงกรานต์    จัดในเดือนเมษายน  
ประเพณีบุญบั้งไฟ    จัดในเดือนมิถุนายน  
ประเพณีวันเข้าพรรษา    จัดในเดือนกรกฎาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา    จัดในเดือนกันยายน  
ประเพณีบุญกฐิน     จัดในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
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     8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ตารางแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล อายุปี ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชุมชน 

1 นางเฮ็ง  ราชรักษา 75 หมอยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ห้วยซันใต้ 
2 นางบัวศรี  ปะสีละเตสัง 63 ทอผ้าไหม หลักเมือง 
3 ร้อยตรีสุข มาลา 57 หมอพราหมณ์สูตรขวัญ ศรีพรหม 
4 นางสงกาญจน์  ไชยลาโพธิ์ 77 จักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หลักเมือง 
5 นางบุญตาล  ค าแสง 70 นวดแผนโบราณ ห้วยโลก 
6 นางวงศ์เดือน แคล้วคลาด 79 ครูหมอล า ห้วยซันใต้ 

ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถ่ินเศบาลต้าบลนาจะหลวย ได้แก่ ภาษาไทยอิสาน ภาษส่วย  ภาษาลาว ภาษาเขมร 
     8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
          เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีสินค้าพื้นเมือง ได้แก่  หมากจอง หรือ ลูกส ารอง  น้ าผึ้งปุา  ผ้าทอมือ 
ผ้ากาบบัว ผ้าฝูาย  ผ้าไหม  น้ าพริกปูขน   
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1. ทรัพยากรน้ า 
               แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วย
ซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
         9.2 . ทรัพยากรป่าไม้ 

ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน  พันธุ์ไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง 
พะยอม เหียง กราด 
        9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน้ าเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วยซัน 
และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
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- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปีมีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
10. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย พ.ศ.2558 

ตารางแสดงสรุปผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี    

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 20  คน ไม่ม ี 0.00 

2.เด็กแรกเกิดถึง12 ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรค 

586 คน - คน 0.00 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 16 คน 2 คน 12.50 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย 1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสีย่งฯ 1,969 คน 25 คน 1.27 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 3,475 คน 31 คน 0.89 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย    

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 

9.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป ี 1,019 ครัวเรือน 4 ครัวเรือน 0.39 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,019 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 0.79 

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 1,019 ครัวเรือน    9  ครัวเรือน 0.88 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,019 ครัวเรือน 3 ครัวเรือน 0.29 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,019 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 0.79 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,019 ครัวเรือน 6 ครัวเรือน 0.59 
15. ครัวเรือนมีความอบอุ่น 1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 
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ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา    
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบรกิารเลีย้งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 150 คน 1 คน 0.67 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  471 คน ไม่มี 0.00 
18. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม. 4  หรือเทียบเท่า 40 คน 2 คน 5.00 
19.เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานท า ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

2 คน ไม่มี 0.00 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

20.คนอายุ 15-16 ปีเต็ม อ่านเขียนไทย และคดิเลขอย่างง่ายดายได ้ 2,295 คน 3 คน 0.13 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า    

21.คนอายุ 15–60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได ้ 2,270 คน 28 คน 1.23 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและมรีายได ้ 505 คน 14 คน 2.77 
26.คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 3,688 คน 242 คน 6.56 

27.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3,475 คน 69 คน 1.99 

28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 536 คน 1 คน 0.19 

29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 17 คน ไม่ม ี 0.00 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

 

1,019 ครัวเรือน 41 ครัวเรือน 4.02 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 
 เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตามจ านวนครัวเรือนที่มีทั้งหมด แต่ก็ท าให้ทราบ
ผลสรุปตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ตกเกณฑ์ จ านวน 23 ตัวช้ีวัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวช้ีวัดข้อ 
23,3,24,26,25,18,30,22,27,6,21,7,11,13,10,15,8,5,16,14,9,12,28, และ20 

 ตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดข้อ 1,2,7,16,19,และ 29 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
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 จ าแนกรายได้ครัวเรือน 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 30,000 บาท/ปี 

ชุมชน จ านวนครัวเรือนท้ังหมดที่
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ) 

1.ห้วยโลก 108 12 1.18 

2.หลักเมือง 210 28 2.74 

3.ศรีพรหม 155 12 1.18 

4.กลางเมือง 174 9 0.88 

5.ห้วยซันใต ้ 145 56 5.50 

6.ห้วยซันเหนือ 227 27 2.65 

รวม 1,019 144 14.13 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 41 41 82 2.22 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 86 72 158 4.28 
ไม่จบประถมศึกษา 207 204 411 11.14 
จบชั้นประถมศึกษา 803 825 1,628 44.14 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 304 292 596 16.16 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 220 212 432 11.71 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 38 34 72 1.95 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 133 149 282 7.65 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 15 12 27 0.73 

รวม 1,847 1,841 3,688 100 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
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จ าแนกอาชีพประชากร 

 การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อาชีพท านา  
ร้อยละ 33.68 ก าลังศึกษา 22.56  อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.89 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 8.11อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 7.02 ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 4.31 อาชีพท าไร่ ร้อยละ 3.44 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 3.01 
อาชีพอ่ืน ร้อยละ 1.27อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 0.27 อาชีพท าสวน 0.24 อาชีพพนักงานบริษัท 
ร้อยละ 0.16และอาชีพประมง 0.03  ตามล าดับ 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 
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12.กระบวนการบริหารการคลัง-งบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีภาระค่าใช้จ่ายช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน (กู้เงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล) เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2553มีฐานะทางการคลัง รายละเอียดประกอบดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลต าบลนาจะหลวยระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 

หมวด พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร 430,304.25 486,170.83 568,683.39 637,558.51 731,430.81 
2.หมวดค่าธรรมเนยีม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

197,426.85 184,812.95 190,281.52 249,473.35 250,992.95 

3.หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 1,043,486.89 1,111,943.13 1,294,623.93 1,600,680.01 1,413,993.38 
4.หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและ 
เทศพาณิชย ์

- - - - - 

5.หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 61,020.36 70,350.00 142,030.00 276,000.00 48,494.90 
6.รายได้จากทุน - - - - - 
7.เงินท่ีรัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให ้

21,437,778.56 24,825,355.39 24,740,322.17 26,902,755.41 27,744,853.94 

8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,686,959.00 16,573,989.00 16,914,441.00 15,711,187.00 14,738,657.00 
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-
ระบุวัตถุประสงค ์

- - - - 10,478,730.00 

รวมรายรับ ข้อ 1-9 36,856,975.91 43,252,621.30 43,850,382.01 45,377,654.28 55,407,152.98 
10.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,903,845.00 10,082,590.00 12,148,550.00 13,321,336.00 748,125.00 
รวมรายรับทั้งสิ้น 48,760,820.91 53,335,211.30 55,998,932.01 58,698,990.28 56,155,277.98 
รายจ่ายจริง 
1.รายจ่ายงบกลาง 1,891,720.88 2,797,237.84 2,014,886.90 2,024,541.79 2,273,459.49 
2.รายจ่ายประจ า 24,373,362.78 29,471,155.00 28,415,200.47 29,105,146.72 29,806,884.31 
3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน 6,748,319.40 6,521,989.53 4,914,762.15 7,236,214.56 6,330,495,.26 
4.รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 
5.รายจ่ายเงินอุดหนุน 3,736,422.00 2,231,951.22 3,895,678.31 3,331,500 3,966,099.40 
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-
ระบุวัตถุประสงค ์

- - - - 10,108,130.00 

7.รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

11,903,845.00 10,082,590.00 12,148,550.00 13,317,904 748,125.00 

รวมรายจ่ายจริง 48,653,670.06 51,104,924.03 51,389,077.83 55,015,307.07 53,233,193.46 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

107,150.85 2,230,287.27 4,609,854,.18 3,683,683.21 2,922,084.52 
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13. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร แบ่งออกเป็น  1 ส านัก 4  กอง มีจ านวน
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น 95 อัตรา มีคนครอง จ านวนทั้งสิ้น 88 คน แยกเป็น 

1. ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  34  อัตรา มีคนครอง จ านวน 32 คน 
2. กองคลัง   จ านวน   7  อัตรา  มีคนครอง จ านวน  7  คน 
3. กองช่าง   จ านวน 13  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 13  คน 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 21  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 19  คน 
5. กองการศึกษา   จ านวน 20  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 17  คน 

 
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2559 
 

ส านัก/กอง ประเภท     
 
        ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน (คน) 1 1 - 7 - 3 4 11 5 34 

กองคลัง จ านวน (คน) - 1 - 1 - 1 1 2 1 7 
กองช่าง จ านวน (คน) 1 - - - - - 1 6 5 13 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน (คน) 1 - - 1 - - 1 6 9 21 

 
 
 
 
 
ที่มา ข้อมูลบุคลากร: งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  

30 พฤษภาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
 

ส านัก/กอง ประเภท      
 
     ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ครู

เทศบาล 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
กองการศึกษา จ านวน 

(คน) 
- 1 - 2 - 1 - 7 5 4 20 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ 

เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟูา ขยายเขตระบบประปา 
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน

สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 
4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัยพร้อมบริการสร้างความ
ปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 
1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟูา

ทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาท่ัวถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ

สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูล                   
การจัดการขยะ 

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ีเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1: ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
แนวทางท่ี 2: ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3: ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1: ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางท่ี 2: ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางท่ี 3: ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการเชื่อมโยงจากอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1: พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2: พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 
แนวทางท่ี 3: พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
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แนวทางท่ี 4: พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
แนวทางท่ี 5: พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1: สร้างจิตส านึกและตระหนักในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2: พัฒนาและส่งเสริมบริการก าจัดขยะมูลฝอย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี 1: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2: เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี 3: พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
แนวทางท่ี 4: ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
แนวทางท่ี 5: เพ่ิมศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
แนวทางท่ี 3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
               ประชาชน 
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1.3 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง 
กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหา
ที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 
ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
1.4 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
3) เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4) เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
5) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการการยกเลิก

โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
6) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ

ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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1.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1.6 เครื่องมือการติดตามประเมินผล 
ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้หรือไม่ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตั ดสินใจใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   โดยคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
โครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ เพ่ือตัดสินว่าควรขยาย  ปรับปรุง  หรือสิ้นสุด หรือด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

ส าหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ได้มีการก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการติดตามผล ก าหนดให้ติดตามและรายงานเป็นรายไตรมาส โดยตรวจสอบความ
คืบหน้าของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
                  ผลการด าเนินงานในห้วงระยะเวลาหนึ่งรอบของปีงบประมาณ  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย   ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
โครงการที่ด าเนินการจริงแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยตรวจสอบจ าแนกตามจ านวนโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาสามปี ที่น ามาตั้งจ่ายงบประมาณ และท าการติดตามโครงการที่ด าเนินการแล้ว  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  และที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  รวมไปถึงโครงการที่ยกเลิก  และเพ่ิมเติมใหม่  การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม
ให้ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส  

2.  วิธีการประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดขอบข่ายและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ทุกปี ปีละสองครั้ง รวบรวมผลการประเมิน
จากทุกส านัก/กอง ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลการท างานของเทศบาลต าบล   
นาจะหลวยตลอดทั้งปี   อาจใช้รูปแบบของการสอบถามหรือใช้แบบสอบถาม  การออกตรวจติดตามผลใน
สถานที่จริงตามที่ส านัก/กอง ด าเนินการ  ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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ก าหนดแบบประเมินในการติดตามและประเมินผล 
1.ก าหนดแบบประเมินที่ใช้ ดังนี้ 

 แบบประเมินที่ 1แบบ 3/1 (เป็นแบบสรุปข้อมูลจากแบบที่ 3/2 และ 3/3) และเป็นแบบประเมิน
ตนเองโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  
   -สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความเรียบร้อย 

  

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   -ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ    
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ    
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ    
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ    

ภาพรวม    
 



 หน้า 42 
 

-ผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน:ข้อ) 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ  

ภาพรวม  
 
-การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

แบบประเมินที่ 2 แบบที่ 3/2 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลนาจะหลวยในภาพรวม  ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
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  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ  แบ่งเป็น 9 ค าถาม ดังนี้ 
  1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
  2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
  3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
  4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ 

5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อประชาชน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ ต่าง ๆ    

2)  การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมลูของโครงการ ต่าง ๆ    

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ ต่าง ๆ    

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ต่าง ๆ ต่อสาธารณะ    

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการต่าง ๆ    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ ต่าง ๆ    

      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนา    
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 2 

ส่วนที่ 1 น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ 
ของแบบส ารวจแต่ละฉบับ 

ส่วนที่ 2 ประเด็นประเมินในแบบประเมินที่เป็นตัวเลือกพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ได้
คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามล าดับ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประเด็นประเมินแต่ละข้อ 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 

             ค่าเฉลี่ย                        ระดับการประเมิน 
1.00-1.49   ไม่พอใจ 
1.50-2.49   พอใจ 
2.50-3.00   พอใจมาก 

เปรียบเทียบหาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
แบบส ารวจที่เป็นปลายเปิด 

แบบประเมินที่ 3 แบบที่ 3/3 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในด้านยุทธศาสตร์ ....................................ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน  และแบ่งเป็น 8 ค าถาม ดังนี้ 
  1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

ค าถาม/ความพึงพอใจ 
 

คะแนน 
(ข้อละ 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ  

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน  

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ  
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    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนา 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

            ค่าเฉลี่ย                 ระดับการประเมิน 
9.00-10  ดีมาก 
7.00-8.99  ดี 
5.00-6.99                 ค่อนข้างด ี
0-4.99                     ไม่ด ี

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 3 
1. น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ ของแบบ

ส ารวจแต่ละฉบับ 
2. เปรียบเทียบประเด็นประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาล ที่เป็นการระบุคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ข้อ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประเด็นประเมินต่อละข้อ 

3. ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบ
ส ารวจที่เป็นปลายเปิด 

 
แบบประเมินที่ 4 แบบที่ 3/4 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในด้านยุทธศาสตร์ ....................................ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2   
               1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน  และแบ่งเป็น 8 ค าถาม ดังนี้ 
  1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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ค าถาม/ความพึงพอใจ 
 

คะแนน 
(ข้อละ 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ  

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ  

          2.การเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินโครงการ 
             2.1 โครงการ........................................มีผลการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
กรุณาท าเครื่องหมาย/ลงใน( ) หน้าข้อที่ต้องการ 

ค าถาม/ความคิดเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

             2.2 หากท่านไม่เห็นด้วย ตามข้อ 2.1 ท่านคิดว่าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
                     (      ) เท่าเดิม        (      ) ลดลง 
             เกิดจากสาเหตุอะไร 
     1)............................................ ........................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................... ...................... 
     3)........................................................................................................................... ..................... 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

          ค่าเฉลี่ย                    ระดับการประเมิน 
9.00-11  ดีมาก 
7.00-8.100  ดี 
5.00-6.99                 ค่อนข้างด ี
0-4.99                     ไม่ด ี

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 3 
1. น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ ของ
แบบส ารวจแต่ละฉบับ 
2. เปรียบเทียบประเด็นประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล ที่เป็นการระบุคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ข้อ หาค่าความถี่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็นประเมินต่อละข้อ 
3. ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบ
ส ารวจที่เป็นปลายเปิด 
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2. ก าหนดแบบในการติดตามและประเมินผล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม

ทั้งปี เก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จากประชากรในเขตเทศบาล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/3ส ารวจติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จาก

จ านวนประชากรในเขตเทศบาล  
- ใช้แบบประเมินที่ 3/4ส ารวจติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จาก

จ านวนผู้มีส่วนร่วมโครงการ 
6.3  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ก าหนดเป็น  ห้วงท่ี 1  ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 
1. การติดตาม  

รวบรวมข้อมูลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น าไปปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูล
จาก e-plan ประกอบการติดตาม   ติดตามผลรายไตรมาสตามปฏิทินการติดตาม  

ตารางก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีปัจจุบัน 
 

ปีถัดไป  
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1             
2             
3             
4             

 
2. การประเมินผล 

-  ประเมินผลภาพรวม  เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562  
-  ประเมินผลรายยุทธศาสตร์  เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562   
-  ประเมินผลรายโครงการ  เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562   

ตุลาคม 2561 
-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
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กันยายน 2562           
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

เพ่ือ ลงนามประกาศ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเดือนกันยายน 
-  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 
-  สภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้

รับทราบโดยทั่วกัน 
ธันวาคม 2562 

-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

1.7 ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
1) จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวยสามารถพิจารณาจากการ 

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

3) เพ่ือทราบปัญหา ของชุมชน เพ่ือจะน ามาแก้ไขปรับปรุง 
1.8 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี ฯ  ซึ่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินตามระเบียบและ
ขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยท่ี 403   /2561 ลงวันที่ 16  ตุลาคม  2561 ประกอบด้วย   

1. นายบุญมี  ศรีหบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
2. นายศรีจันทร์  เหล็กเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
3. นายสัมฤทธิ์  สายสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
4. นายบุญรอด  ศรีนอร์  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
5. นายจ้านงค์   สมศรี  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
6. นายชาญณรงค์  พรหมเกษ ปศุสัตว์อ้าเภอนาจะหลวย/ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
7. นางฉิมพลีรดา  ภาโว         ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา    กรรมการ 

                                       ตามอัธยาศัย อ้าเภอนาจะหลวย  
8. สิบต้ารวจโทสุทธนา  เติมจิตร ปลัดเทศบาลต้าบลนาจะหลวย   กรรมการ 
9. นายสุนทร  ศรีรักษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. นางฉวี    หงษ์อินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม   
ของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะท างาน
เพ่ือช่วยติดตามและประเมินผลตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวยที่ 409/2561 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการทุกกอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3. ก านันต าบลนาจะหลวย, ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชนในเขตต าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
4. อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่ ของส านัก/กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 
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4.1 ส านักปลัดเทศบาล 
   1) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   2) หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
   3) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
   4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   5) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6) นิติกร 
   7) นักพัฒนาชุมชน 
   8) นักทรัพยากรบุคคล 
   9) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
   10) เจ้าพนักงานธุรการ 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                 
ที่ส านักปลัดเทศบาลได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
4.2 กองคลัง 

    1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
    2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
    3) นักวิชาการพัสดุ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบเป็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงิน
อุดหนุน ที่กองคลังได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
4.3 กองช่าง 

  1)  ผู้อ านวยการกองช่าง 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน              
ที่กองช่างได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
หลังสิ้นสุดโครงการ   
4.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
   3) เจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน               
ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
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4.5กองการศึกษา 
   1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   2) สันทนาการ 
   2) นักวิชาการศึกษา 
   3) เจ้าพนักงานธุรการ  
   4) ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กทุกคน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                

ที่กองการศึกษาได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
หลังสิ้นสุดโครงการ 
          5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
          6. หัวหน้าฝุายอ านวยการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามประเมินผล 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีท่ีผ่านมา(ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน e-plan) 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

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

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

32 78,337,400.00 9 4,781,400.00 7 2,831,418.39 7 2,831,418.39 7 2,831,418.39 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

10 465,000.00 - - - - - - - - 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านคุณภาพชีวติ 

82 44,837,504.00 35 19,008,730.00 27 13,228,050.64 27 13,228,050.64 27 13,228,050.64 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 4,307,000.00 8 1,828,100.00 7 1,557,678.00 7 1,557,678.00 7 1,557,678.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

43 21,970,408.00 25 31,200,670.00 13 21,436,845.67 13 21,436,845.67 13 21,436,845.67 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

41 5,444,412.00 15 725,500.00 10 489,465.00 10 489,465.00 10 489,465.00 
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                             แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
                                           เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
  

                              แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
                                           เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

  

 
 
 
 
 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 40,000,000.00 80,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการ
ท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 
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  2.2  สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที ่ 
โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ     จ านวน 106 โครงการ งบประมาณ 58,254,000 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้         
       

  
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 5,346,220.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 18,930,465.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 2,370,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 27 29,423,606.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

13 21,183,609.00 

รวม 106 58,254,000.00 
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                                                          แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ 

                                                                                                    เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 
 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                               
                                                                     แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณ 

                                                                                                เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 
  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ … 
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2.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีท่ีผ่านมาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์

ในแผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2559 

 ในแผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2560 

ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561  ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2562 
(ณ 30 กันยายน 2562) 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 23 10 37 11 32 7 18 17 
2.เศรษฐกิจ 1 - 10 - 10 - - - 
3.คุณภาพชีวิต 51 32 64 27 82 26 40 34 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 9 14 8 15 7 8 8 

5.การบริหารบ้านเมืองที่ด ี 25 23 39 20 43 12 27 21 
6.การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

19 12 38 11 41 9 13 10 

6.การบริหารตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนวทางแห่ง
รัฐบาล/จังหวัด/อ าเภอ 

- - - - -  - - 

รวมทั้งสิ้น 129 86 202 77 223 61 106 90 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
100 66.66 100 38.11 100 27.35 100 84.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 57 
 

2.4 การประเมินสภาพทั่วไป 
           ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
 เทศบาลต าบลนาจะหลวยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามแบบคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
   2.4.1 แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี           
การด าเนินการ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /  
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น /  
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

/  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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2.4.2  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)       (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
          (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)      (4)  ไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม – กันยายน ) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้อง 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้อง 

 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 78,337,400.00 46 83,902,820.00 42 91,846,975.00 38 93,812,400.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

10 465,000.00 10 465,000.00 10 465,000.00 10 465,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

82 44,837,504.00 92 51,619,709.00 92 54,103,057.00 92 57,224,323.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 4,307,000.00 15 4,307,000.00 15 4,307,000.00 15 4,307,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

43 21,970,408.00 43 22,816,297.00 43 24,241,777.00 43 25,809,804.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

41 5,444,412.00 42 5,617,804.00 42 5,753,534.00 42 5,902,838.00 

รวม 223 155,361,724.00 248 168,728,630.00 244 180,717,343.00 240 187,521,365.00 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 2562 ปีท่ี 2 2563 ปีท่ี 3 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ  
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ  
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน    
(ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของเทศบาลต าบล      
นาจะหลวย 

104 45,503,480.00 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 
(ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
ของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

75 68,687,540.00 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
ของเทศบาลต าบล 
 นาจะหลวย 

17 5,682,600.00 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
(ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 5,6
ของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

44 42,331,834.00 - - - - - - 

รวม 298 159,205,454.00       
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 5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที่มี 
การยกเลิก 

จ านวน 
โครงการที่มี 
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 20.00 - - - - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- - - - - - - - - - - - 

3. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

34 37.78 - - - - - - - - - - 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 8.89 - - - - - - - - - - 

5. การพัฒนาด้าน
การบริการจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

21 23.33 - - - - - - - - - - 

6. การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม 

10 11.00 - - - - - - - - - - 

รวม 90 100 - - - - - - - - - - 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,567,960.00 8.99 6,003,000.00 100 10,570,960.00 18.61 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - -   -  
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16,614,487.18 32.70   16,614,487.18 29.25 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2,272,427.00 4.47   2,272,427.00 4.00 

5. การพัฒนาด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

25,393,499.90 
49.98 

  25,393,499.90 
44.70 

6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

1,953,984.00 
3.85 

  1,953,984.00 
3.44 

รวม 50,802,358.08 100 6,003,000.00 100 56,805,458.08 100 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / - - 7,054,800.00 6,736,000.00 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - - 2,227,200.00 1,788,800.00 
3.เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ /   144,000.00 119,500 

รวม    9,426,000.00 8,644,300 
ข้อมูล ณ วันที่  12 ธันวาคม 2562 
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2.4.3แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2562 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ    
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ    
ที่ได้ปฏิบัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 65 18 

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 10 - 
ด้านคุณภาพชีวิต 104 40 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 9 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 58 27 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

44 13 

รวม 298 106 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13.10% 78.50% 8.50% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10.80% 80.00% 9.20% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.20% 77.70% 16.20% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 12.30% 69.20%             18.50% 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70% 72.30% 20.00% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.50% 76.90% 14.60% 
7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10.00% 72.30% 17.70% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.20% 75.40% 18.50% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90% 76.20% 16.90% 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า,          
ท่อระบายน้ า, ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ,ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึง

พอใจ(เต็ม 10 
คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.13 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.16 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.20 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.34 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.32 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.36 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.48 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร,ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน และ
กลุ่มอาชีพของชุมชนสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.16 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.20 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.19 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.17 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.18 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.32 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.17 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.21 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ พัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น,พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก,พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาชุมชนและ
นันทนาการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน,พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.47 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.46 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.35 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.78 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.39 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.37 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.48 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม,พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.38 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.29 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.37 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.29 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.27 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.29 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.30 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.39 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ ส่งเสริมการทีส่วนร่วมของประชาชน
และสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน,เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชน,พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม,ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียน,
ส่งเสริมอัตราการปูองกันและเฝูาระวัง รักษาบ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด,ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.43 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.39 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.30 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.38 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.38 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.46 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านจัดระเบียบของชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย ,พัฒนาและจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคม,ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด,ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.16 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.20 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.21 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.33 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.33 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.38 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.48 
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2.4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 180 ฉบับ  ได้รับกลับคืน จ านวน 130 ฉบับ 
 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน  130 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
1.ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชน 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับท่ี 
พอใจมาก  พอใจ  ไม่พอใจ  

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

เกณฑ์
ประเมิน 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชน               
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

17.00 13.10 102 78.50 11 8.50 2.05 1 

พอใจ 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

14 10.80 104 80.00 12 9.20 2.02 2 

พอใจ 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
ต่าง ๆ 

8 6.20 101 77.70 21 16.20 1.90 6 

พอใจ 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต่อสาธารณะ 

16 12.30 90 69.20 24 18.50 1.94 3 

พอใจ 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

10 7.70 94 72.30 26 20.00 1.88 8 

พอใจ 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

11 8.50 100 76.90 19 14.60 1.94 4 

พอใจ 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  

13 10.00 94 72.30 23 17.70 1.92 5 

พอใจ 
8)  การแก้ไขปัญหา และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

8 6.20 98 75.40 24 18.50 1.88 9 

พอใจ 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

9 6.90 99 76.20 22 16.90 1.90 7 

พอใจ 

รวม (เฉลี่ย) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ ( 1.93 ) 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม  
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561  – เดือน  กันยายน 2562 โดยเฉลี่ย   1.93  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  ( 2.05) 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  ( 2.02) 
3)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต่อสาธารณะ   ( 1.94) 
4)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    ( 1.94) 
5)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา   ( 1.92) 
6)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ต่าง ๆ ( 1.90) 
7)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ( 1.90) 
8)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ   ( 1.88) 
9)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ( 1.88) 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
ตางรางที่ 6 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      
ผู้เสนอ/คน 

คิดเป็นร้อยละ 

1.อยากให้เทศบาลดูแลเรื่องความสว่างในชุมชนเพราะถนนบางเส้นไม่มี
หลอดไฟอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

1 4.00 

2.โครงการ กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 1 4.00 

3.เทศบาลต าบลนาจะหลวยไม่มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

1 4.00 

4.เทศบาลต าบลนาจะหลวยขาดการพัฒนาแหล่งน้ า และปุาไม้  สิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง 

1 4.00 

5.การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยควรจะดีกว่านี้ 1 4.00 

6.เทศบาลควรมีการจัดเวรยามในจุดที่เห็นสมควร อปพร.ตามจุดที่เห็นสมควร  
จุดที่ส าคัญ โดยมีค่าตอบแทนให้ 

1 4.00 

7.อยากให้มีการจัดกิจกรรมในเขตชุมชนบ่อยๆ 1 4.00 

8.ไฟฟูาส่องสว่างตามถนนยังขาดเป็นช่วง ๆ บางแยกไม่มีไฟฟูา 1 4.00 

9.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการด าเนินงานการท างานและข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระท าต่อสาธารณะด้วย 

1 4.00 

10.ความสะอาดตามซอยต่าง ๆ ยังไม่สะอาดพอ  1 4.00 
11.แสงสว่างยังไม่เพียงพอตามเสาไฟบางต้นมีแต่หลอดไฟแต่ใช้การไม่ได้(มี
จ านวนมาก)  

1 4.00 

12.ตามซอยถนนยังต่างระดับอยู่สมควรปรับปรุง เช่น หน้าโรงเรียนมัธยม และ
หลายๆที ่

1 4.00 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      
ผู้เสนอ/คน 

คิดเป็นร้อยละ 

13.ปัญหาที่เกิดกับชุมชนบางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน แก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

1 4.00 

14.ควรมีการประชาสัมพันธ์งานโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบและมีส่วนร่วม
ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ตามเปูาหมายอย่าง
แท้จริง 

1 4.00 

15.ควรดูแลสาระทุกข์ สุข ประชาชน ให้มากกว่านี้ เช่น ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้
ตามไหล่ทาง เข้าช่วย ฉีด พ้น ก าจัด ปูองกัน ส่งเสริม เกี่ยวกับไข้เลือดออก  
จัดหาหน่วยงานอื่น เข้ามาช่วยเหลือ  

1 4.00 

16.อยากให้เทศบาลดูแลพนักงานไม่ให้ดื่มสุราในตอนปฏิบัติงาน 1 4.00 

17.แก้ไขเรื่องไฟส่องสว่างของถนนยังไม่ดีพอ ท าแต่บ้านนากยก ประชาชนแจ้ง
แล้ว แจ้งอีก สภาพถนนก็พังใกล้จะหมดอ าเภอ ของฝากนะครับ ให้มีความ
เสมอภาคในการปฏิบัติ 

1 4.00 

18.ควรประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเฝูาระวังโรงระบาดต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก พิศสุนัขบ้า 
ฯลฯ  

1 4.00 

19.ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ ด้านการผลิต
อาหาร การศึกษา และวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

1 4.00 

20.ไม่มีโครงการด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

1 4.00 

21.ควรมีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูาส่องสว่างในชุมชน ห้องน้ า
ห้องส้วมในท่ีสาธารณะ และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 

1 4.00 

22.ควรมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะ สวนสุขภาพท่ีมีอยู่ให้
สม่ าเสมอใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

1 4.00 

23.ควรมีโครงการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิ 

1 4.00 

24.ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ใช้ชุมชนทราบในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง เช่น เสียงตามสาย การบริหารงานด้านต่าง ๆ ควรยึดหลักการบรหิาร
บ้านเมืองที่ดี คือ หลักธรรมาภิบาล เช่น คุณธรรม    นิติธรรม คุ้มคา่ โปร่งใส เพื่อให้
ประชาชนหรือชุมชนไดร้ับประโยชน์อย่างแท้จริง 

1 4.00 

25.อยากให้แก้ปัญหาแก้ไขที่ทิ้งขยะใหม่เพราะมันอยู่สูงกว่าแม่น้ าท่ีเอามาท า
เป็นน้ าประปา  ตอนเผาควันท่วมอ าเภอ  แล้วประกาศว่าประชาชนเป็นคนเผา                                          

1 4.00 

26.ในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทางเทศบาลแจ้งให้คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลทราบด้วยจะได้ท าการติดตามการท างานของผู้รับเหมา 

  

รวม 26 100 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา/ข้อเสนอแนะ ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม  
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561   – เดือน  กันยายน 2562 โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  4.00  โดยเรียงตามล าดับ
สูงสุด ดังนี้  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 
1.อยากให้เทศบาลดูแลเรื่องความสว่างในชุมชนเพราะถนนบางเส้นไม่มีหลอดไฟ
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

4.00 

2.โครงการ กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 4.00 

3.เทศบาลต าบลนาจะหลวยไม่มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

4.00 

4.เทศบาลต าบลนาจะหลวยขาดการพัฒนาแหล่งน้ า และปุาไม้  สิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 

4.00 

5.การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยควรจะดีกว่านี้ 4.00 

6.เทศบาลควรมีการจัดเวรยามในจุดที่เห็นสมควร อปพร.ตามจุดที่เห็นสมควร   
จุดที่ส าคัญ โดยมีค่าตอบแทนให้ 

4.00 

7.อยากให้มีการจัดกิจกรรมในเขตชุมชนบ่อยๆ 4.00 

8.ไฟฟูาส่องสว่างตามถนนยังขาดเป็นช่วง ๆ บางแยกไม่มีไฟฟูา 4.00 

9.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการด าเนินงานการท างานและข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กระท าต่อสาธารณะด้วย 

4.00 

10.ความสะอาดตามซอยต่าง ๆ ยังไม่สะอาดพอ  4.00 
11.แสงสว่างยังไม่เพียงพอตามเสาไฟบางต้นมีแต่หลอดไฟแต่ใช้การไม่ได้(มีจ านวน
มาก)  

4.00 

12.ตามซอยถนนยังต่างระดับอยู่สมควรปรับปรุง เช่น หน้าโรงเรียนมัธยม และ
หลายๆที ่

4.00 

13.ปัญหาที่เกิดกับชุมชนบางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน แก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

4.00 

14.ควรมีการประชาสัมพันธ์งานโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบและมีส่วนร่วมให้
มากกว่านี้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ตามเปูาหมายอย่างแท้จริง 

4.00 

15.ควรดูแลสาระทุกข์ สุข ประชาชน ให้มากกว่านี้ เช่น ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ตาม
ไหล่ทาง เข้าช่วย ฉีด พ้น ก าจัด ปูองกัน ส่งเสริม เกี่ยวกับไข้เลือดออก  จัดหา
หน่วยงานอื่น เข้ามาช่วยเหลือ  

4.00 

16.อยากให้เทศบาลดูแลพนักงานไม่ให้ดื่มสุราในตอนปฏิบัติงาน 4.00 
17.แก้ไขเรื่องไฟส่องสว่างของถนนยังไม่ดีพอ ท าแต่บ้านนากยก ประชาชนแจ้งแล้ว 
แจ้งอีก สภาพถนนก็พังใกล้จะหมดอ าเภอ ของฝากนะครับ ให้มีความเสมอภาคใน
การปฏิบัติ 

4.00 

18.ควรประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเฝูาระวังโรงระบาดต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก พิศสุนัขบ้า ฯลฯ  

4.00 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 
19.ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ ด้านการผลิตอาหาร 
การศึกษา และวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

4.00 

20.ไม่มีโครงการด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 4.00 

21.ควรมีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูาส่องสว่างในชุมชน ห้องน้ าห้อง
ส้วมในท่ีสาธารณะ และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 

4.00 

22.ควรมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะ สวนสุขภาพท่ีมีอยู่ให้
สม่ าเสมอใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

4.00 

23.ควรมีโครงการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิ 

4.00 

24.ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ใช้ชุมชนทราบในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น เสียงตามสาย การบริหารงานด้านต่าง ๆ ควรยึด
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี คือ หลักธรรมาภิบาล เช่น คุณธรรม    นิติธรรม 
คุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

4.00 

25.อยากให้แก้ปัญหาแก้ไขที่ทิ้งขยะใหม่เพราะมันอยู่สูงกว่าแม่น้ าท่ีเอามาท าเป็น
น้ าประปา  ตอนเผาควันท่วมอ าเภอ  แล้วประกาศว่าประชาชนเป็นคนเผา                                          

4.00 

26.ในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทางเทศบาลแจ้งให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลทราบด้วยจะได้ท าการติดตามการท างานของผู้รับเหมา 

4.00 
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4.5 แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต     
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม     
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน 130 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน ระดับท่ี 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.13 ค่อนข้างดี 8 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

6.16 ค่อนข้างดี 7 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

6.20 ค่อนข้างดี 6 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

6.34 ค่อนข้างดี 3 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.26 ค่อนข้างดี 5 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

6.32 ค่อนข้างดี 4 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

6.36 ค่อนข้างดี 2 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.48 ค่อนข้างดี 1 

รวมคะแนนเฉลี่ย 6.28 ค่อนข้างดี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( 6.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับดี เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 
 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.48) 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ( 6.36) 
   ในเทศบาลต าบลนาจะหลวย       

 3. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ( 6.34) 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    ( 6.32) 

 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.26) 
6. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( 6.20) 
7. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ( 6.16) 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ( 6.13) 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 

 

-ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน  130  ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ(ด้านเศรษฐกิจ) 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน ระดับท่ี 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.16 ค่อนข้างดี 8 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.20 ค่อนข้างดี 3 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

6.19 ค่อนข้างดี 4 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

6.17 ค่อนข้างดี 7 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.18 ค่อนข้างดี 5 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

6.32 ค่อนข้างดี 1 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

6.17 ค่อนข้างดี 6 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.21 ค่อนข้างดี 2 

รวมคะแนนเฉลี่ย 6.20 ค่อนข้างดี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( 6.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับดี เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    ( 6.32) 
2.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.21) 
3.มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   ( 6.20) 
4 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( 6.19) 
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( 6.18) 
6.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ( 6.17) 
7.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ( 6.17) 
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ( 6.16) 

  
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
            -ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 

 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน  130 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ(ด้านคุณภาพชีวิต) 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน ระดับท่ี 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.47 ค่อนข้างดี 4 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.46 ค่อนข้างดี 5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

6.50 ค่อนข้างดี 2 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

6.35 ค่อนข้างดี 8 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.78 ค่อนข้างดี 1 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

6.39 ค่อนข้างดี 6 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

6.37 ค่อนข้างดี 7 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.48 ค่อนข้างดี 3 

รวมคะแนนเฉลี่ย 6.47 ค่อนข้างดี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( 6.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับดี เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( 6.78) 
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( 6.50) 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.48) 
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ( 6.47) 
5. มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   ( 6.46) 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    ( 6.39) 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ( 6.37) 
8. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ( 6.35) 

 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
                   -ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน  130 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
 
 
 
 
 



 หน้า 86 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ 
ประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน ระดับท่ี 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.38 ค่อนข้างดี 2 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

6.29 ค่อนข้างดี 5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ 
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

6.37 ค่อนข้างดี 3 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

6.29 ค่อนข้างดี 7 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.27 ค่อนข้างดี 8 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

6.29 ค่อนข้างดี 6 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

6.30 ค่อนข้างดี 4 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.39 ค่อนข้างดี 1 

รวมคะแนนเฉลี่ย 6.32 ค่อนข้างดี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (  6.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.39) 
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ( 6.38) 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( 6.37) 
4. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ( 6.29) 
5. มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม   ( 6.29) 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด    ( 6.29) 
7. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ( 6.29) 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( 6.27) 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน  130 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ(ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน ระดับท่ี 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.43 ค่อนข้างดี 3 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.30 ค่อนข้างดี 8 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

6.50 ค่อนข้างดี 1 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

6.39 ค่อนข้างดี 4 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.30 ค่อนข้างดี 7 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

6.38 ค่อนข้างดี 5 

17)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

6.38 ค่อนข้างดี 6 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.46 ค่อนข้างดี 2 

รวมคะแนนเฉลี่ย 6.39 ค่อนข้างดี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( 6.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ( 6.50) 
2. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ( 6.46) 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   ( 6.43) 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  ( 6.39) 
5. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ( 6.38) 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     ( 6.30) 
7. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.30) 
8. มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    ( 6.30) 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
  -ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม              

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 จากการสอบถามความคิดเห็น จ านวน  130 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    57  คน 43.80 

หญิง  73  คน 56.20 

 รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    57 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    73 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.20 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 9 คน 6.90 

31-40 ปี 36คน 27.70 

41-50 ปี 43 คน 33.10 

51-60 ปี 23 คน 17.70 

61 ปี ข้ึนไป 19 คน 14.60 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.70  
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.60  และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 56 คน 43.10 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 30.00 

อนุปริญญา 7  คน 5.40 

ปริญญาตรี 18 คน 13.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 10  คน 7.70 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 130 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.80 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.70 และการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 5.40   
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 23 คน 17.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 3.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 22.30 

รับจ้าง 14 คน 10.80 

นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 0.80 

เกษตร 58 คน 44.60 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาได้แก่  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.30 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.80  
และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ(ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย) 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน ระดับท่ี 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6.16 ค่อนข้างดี 8 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6.20 ค่อนข้างดี 7 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

6.21 ค่อนข้างดี 6 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 

6.33 ค่อนข้างดี 4 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.26 ค่อนข้างดี 5 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

6.33 ค่อนข้างดี 3 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

6.38 ค่อนข้างดี 2 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.48 ค่อนข้างดี 1 

รวมคะแนนเฉลี่ย 6.29 ค่อนข้างดี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( 6.29 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ( 6.48) 
2.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ( 6.38) 
3.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     ( 6.33) 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  ( 6.33) 
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ( 6.26) 
6.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ( 6.33) 
7.  มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    ( 6.20) 
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   ( 6.16) 
 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
  -ไม่มี- 
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2.5 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
แบบท่ี 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
โครงการ ดังนี้ 
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โครงการที่ด าเนินการ 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
(ส าเร็จรูป) 

90,000.00 89,960.00 กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมูที ่12 

1,056,000.00 1,056,000.00 กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พัก ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 3 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

556,400.00 447,000.00 กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จ้างส ารวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน 350,000.00 85,000.00 กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พัก ถนนเถวร์ถวิล 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

465,800.00 453,000.00 กองช่าง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 7 630,000.00 487,000.00 กองช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พัก ถนนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 

603,200.00 487,000.00 กองช่าง 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พัก ถนนวิเชียร  
หมู่ที่ 8 

579,800.00 469,000.00 กองช่าง 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที ่8 151,200.00 150,500.00 กองช่าง 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่ 13 162,000.00 160,500 กองช่าง 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนวิสตูรโยธาภิบาล 16  
หมู่ที่ 8 

73,000.00 73,000.00 กองช่าง 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก  ถนนพลาญแกว้ หมู่ที ่10 142,200.00 141,500.00 กองช่าง 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที ่10 83,520.00 82,000.00 กองช่าง 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนเวยีงชัย หมู่ที่ 12 
(ด้านทิศตะวันตก) 

111,700.00 111,000.00 กองช่าง 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนเวยีงชัย หมู่ที่ 12 
(ด้านทิศตะวันออก) 

158,400.00 157,500.00 กองช่าง 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนหว้ยโลก หมู่ที ่7 72,000.00 72,000.00 กองช่าง 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนศรีมนั 1 หมู่ที่ 10 46,000.00 46,000.00 กองช่าง 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดงานวันแม่แห่งชาติ 70,000.00 69,279.00 กองการศึกษา 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา กิจกรรมที่ 1:พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) กิจกรรมที ่2:จัดหาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม(จากการประชุมประชาคมในระดับทอ้งถิ่นและจากแผนชมุชน
ของชุมชน ห้วยซันใต้) 

827,475.00 786,620.00 กองการศึกษา 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดหาอาหารเสรมิ (นม) 2,010,800.00 1,395,671.18 กองการศึกษา 
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โครงการที่ด าเนินการ 

 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

การจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 122,000.00 122,000.00 กองการศึกษา 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัสดกุารศกึษา 15,000.00 15,000.00 กองการศึกษา 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงสวนหย่อม สวนสุขภาพ 20,000.00 8,350.00 กองการศึกษา 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

การปูองกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 60,000.00 60,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 70,200.00 70,200.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

ปูองกันเช้ือโรคที่ติดต่อ 60,000.00 47,500.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30,000.00 6,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ 100,000.00 97,920.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,500.00 150,000.00 กองการศึกษา 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 323,500.00 200,000.00 กองการศึกษา 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าป ี 100,000.00 100,000.00 กองการศึกษา 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดท าต้นเทียนพรรษา 360,000.00 358,000.00 กองการศึกษา 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดงานประเพณีออกพรรษา 30,000.00 29,690.00 กองการศึกษา 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม ่ 30,000.00 29,995.00 กองการศึกษา 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด 220,000.00 219,835.00 กองการศึกษา 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด 200,000.00 199,360.00 กองการศึกษา 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 70,000.00 70,000.00 กองการศึกษา 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,054,800.00 6,736,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 2,227,200.00 1,788,800.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 144,000.00 119,500.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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โครงการที่ด าเนินการ 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

180,000.00 175,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

3,229,800.00 3,099,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุช(อสม.)เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

140,000.00 140,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกรู 

80,000.00 80,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

แข่งขันทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย 10,000.00 9,915.00 กองการศึกษา 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

เปิดบ้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง 10,000.00 9,400.00 กองการศึกษา 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็กปฐมวัย 54,000.00 52,500.00 กองการศึกษา 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 80,400.00 4,092.00 กองการศึกษา 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าวัสดุการศึกษา) 

150,290.00 83,620.00 กองการศึกษา 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

263,500.00 263,500.00 กองการศึกษา 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน 30,000.00 28,620.00 กองการศึกษา 

52 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการหลัก : ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล 
โครงการย่อยที ่1 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
โครงการย่อยที ่2 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 

100,000.00 99,627.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

53 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนเทศบาลรว่มใจปรับภมูิทัศน์เทิดพระเกียรติวนัแมแ่ห่งชาติ 35,000.00 35,000.00 กองช่าง 

54 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

จ้างเหมาฝังกลบขยะ 113,400.00 113,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

55 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

จ้างเหมาบรกิารเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 1,513,800.00 1,503,850.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

56 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

จัดซื้อถังขยะ 100,000.00 99,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

57 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

จัดตั้งศูนย์การเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม่ 

100,000.00 98,950.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

58 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการหลัก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล
โครงการย่อยที ่1 ค่าเข่าทีก่ าจัดขยะ 

289,400.00 288,000.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

59 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 35,000.00 35,000.00 กองช่าง 

60 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 4,443,760.00 3,844,072.67 กองการศกึษา 

61 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรบัการบริการประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

160,000.00 72,905.00 กองการศกึษา 

62 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 3,302,731.00 2,911,365.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

63 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรบัการบริการประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

586,500.00 586,500.00 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

64 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 744,020.00 718,630.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

65 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 3,360,200.00 2,113,283.00 กองช่าง 

66 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรบัการบริการประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

594,670.00 566,657.40 กองช่าง 

67 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 11,273,880.00 9,844,890.98 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

68 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรบัการบริการประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2,558,500.00 2,043,626.46 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

69 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใสใจการเลอืกตั้ง 20,000.00 20,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

70 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปอูงสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์          

445,000.00 433,204.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

71 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

เพิ่มประสทิธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กจิกรรม ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชมุประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

160,000.00 115,760.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

72 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

จัดหาสื่อสิ่งพิมพเ์พื่อบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 

10,000.00 6,700.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

73 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

จัดงานวันเทศบาล 40,000.00 40,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

74 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการหลัก:การบริหารจัดการค่าใช้จา่ยเพื่อจัดกิจกรรมงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ โครงการย่อย 1 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการเสียภาษีทกุประเภทให้ผูป้ระกอบการ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 3.ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษ ี

70,000.00 20,000.00 กองคลัง 

75 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 20,000.00 20,000.00 กองคลัง 

76 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตาม
และประเมินผล โครงกายอ่ยที ่1.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
2.การจัดท าแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน 3.การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 4.จัดท าเทศบัญญัติ 

65,000.00 20,289.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

77 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

การบริหารจัดการกจิกรรมงานช่างเพื่อการบริหารสาธารณะ 267,500.00 179,041.42 กองช่าง 

78 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ฝึกอบรม กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสริมสร้าง
ธรรม ภิบาล และจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติ
ไทย 

20,000.00 20,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

79 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทัว่ไป
เกี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

30,000.00 30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

80 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 2,002,845.00 1,786,574.97 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

81 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

จัดท าปรับปรุงและทบทวน เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี) 

30,000.00 30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

82 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 1,186,020.00 1,171,200.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

83 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรบัการบริการประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

313,639.00 308,950 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

84 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศบาลสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย 

80,000.00 70,861.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

85 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศบาลปีใหม่ 7 วัน
อันตราย 

80,000.00 35,300.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

86 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 
 

การรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

20,000.00 10,050.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

87 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 
 

ฝึกอบรมการปอูงกันและระงับอัคคีภยัในชุมชน 30,000.00 28,140.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

88 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมอปพร.เนื่องในวัน อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย 30,000.00 28,100.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

89 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย 286,400.00 221,383.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

90 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 50,000.00 50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต จัดงานวนัพ่อแห่งชาต ิ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต จัดซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทกุกลุ่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสขุกลุม่ผูป้ระกอบการในงานสุขาภิบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต การปูองกนัโรคระบาดในสตัว์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต จัดงานประเพณวีันเข้าพรรษา กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต จัดงานพระราชพิธีวนัคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชรัชการที่ 9 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลอืประชาชนของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

การจดัการเลอืกต้องทุกระดับ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ส ารวจและจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย กองช่าง 

10 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอนาจะหลวย  
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเนื่องในวนัรฐัพิธีและวันส าคัญทางศาสนา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอนาจะหลวย 
 ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์สร้างความสขุอย่างย่ังยืน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอนาจะหลวย 
ตามโครงการศนูย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ เฉลมิพระเกียรต ิ

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

ส่งตัวแทนเข้ารว่มกิจกรรมการจัดพิธีชุมนุมเดินสวนสนามเนือ่งในวัน อปพร. ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

ออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตาม พรบ.นายตรวจ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

16 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

รณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติดโลก ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิสูตรโยธา     ภิบาล 8 ชุมชนกลางเมืองหมู่ที่ 11 กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.      ถนนหว้ยซันใต้ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที ่12 กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2  ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่11 

กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก   หมู่ที่ 7 กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างต่อท่อลอดเหลี่ยมถนนนิเวศน์  ชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10 กองช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสุขาภบิาล1 ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 กองช่าง 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วย ซันเหนือ  หมู่ที่13 กองช่าง 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10 กองช่าง 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13   

กองช่าง 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนหว้ยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13   

กองช่าง 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนนสุขาภิบาล2 ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13   

กองช่าง 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพลานแกว้ ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10   กองช่าง 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงไหล่ทางถนนสีขาวถอยคนละกา้ว(ถนนวิสูตรโยธาภบิาล) 
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11 

กองช่าง 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ(ดว้ยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)   กองช่าง 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1อปท1ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม   กองช่าง 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พัก ถนนสุนัย ณ อุบลชุมชน 
ห้วยซันใต้ หมูที ่12 

กองช่าง 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนเถาวถ์วิล ชุมชนหว้ยซันเหนือ     หมูที ่13 กองช่าง 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

กองช่าง 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 
3.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ือให้ประประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่3) พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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1) ยุทธศาสตร์ที่  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

1.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต(ส าเร็จรูป) 

90,000.00 /   แอสฟัลท์ติก     
คอน กรีตส าเร็จรูป
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ถุง - 750 +750 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
1.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก             
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่ 13  

465,800.00 /   ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

2.ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คลส.ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 7 

630,000.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 

603,200.00 /   ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3  
หมู่ที่ 10 

556,400.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

5.ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนวิสตูรโยธาภิบาล 6 
หมู่ที่ 12      

1,056,000.00 /   ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

6.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร 
หมู่ที่ 8    

579,800.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

7.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุกถนนเถาว์ถวิลย์   
หมู่ที่ 8 

151,200.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

8.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่ 
13 

162,000.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

9.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
16 หมู่ที่ 8 

73,000.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

10.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 
10 

142,200.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

11.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิเศษโกสินทร์ 
หมู่ที1่0 

83,520.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

12.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวียงชัย หมู่ที่ 12 

111,700.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

13.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวียงชัย หมู่ที่ 12 
(จากทางหลวง2248-   เขต
เทศบาล(ด้านทิศตะวันออก)) 

158,400.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

14.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนห้วยโลก หมู่ที7่ 

72,000.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

15.ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ซอยศรีมัน หมู่ที่ 10 

46,000.00 /   ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

16.ค่าจ้างด าเนินงานอัน
เกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง /ค่าจา้งออกแบบ/ค่า
วิศวกรรับรอง 

350,000.00 /   การส ารวจออกแบบ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ก่อสร้าง 

      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

17.ค่าจ้างด าเนินงานอัน
เกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง /ค่าจา้งออกแบบ/ 
ค่าวิศวกรรับรอง 

100,000.00 /   การส ารวจออกแบบ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ก่อสร้าง 

บาท  100,000.00 -100,000.00 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                        

 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              
1.จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
 

80,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน  500 +500 /  ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2.จัดงานวันแม่แห่งชาต ิ 70,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน  500 +500 /  ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
60 

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 หน้า 109 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.จัดงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจลุจอม
เล้าเจา้อยู่หัว 

100,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ80 
 

คน - 800 +500 /  ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
สมเด็จ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเล้า
เจ้าอยู่หัว 

100  
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                        

 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน              
1.จัดซื้อผ้าหม่ต้านภัยหนาว
ส าหรับประชาชนท่ัวไปที่
ประสบภัยทุกกลุม่(จากการ
ประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล) 

100,000.00   / ผ้าห่มต้านภัยหนาว
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

      ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.3 แผนงานการศึกษา              
1.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

122,000.00 /     เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 700 800 +100   /   พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งาน
บริหารงาน

ทั่วไป/ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

2.เปิดบ้านวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000.00 /   เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยร่วม
แข่งขันทักษะ
วิชาการจ านวนไม่
น้อยกว่า 100 คน 

คน 162 100  -62  /   เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมีความ
เป็นเลิศทางทักษะ
วิชากร 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.แข่งขันทักษะวิชาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั     

20,000.00 /   เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยร่วม
แข่งขันทักษะ
วิชาการจ านวนไม่
น้อยกว่า 100 คน 

คน 162 162 เท่า
เดิม 

 /   เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมีความ
เป็นเลิศทางทักษะ
วิชากร 

100 กอง
การศึกษา 

4.เรียนรูสู้่โลกกว้างของเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,000.00 /   เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและ
ผู้ปกครองได้มี
โอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และรับ
ประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 
 
 

คน - 200 +200 /  เด็กได้เกิดการ
เรียนรูจ้ิตนาการ
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา กิจกรรมที่ 1:พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

937,000.00 /   ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมอบรมเพิ่มขี้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

คน 10 -  /   สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 
1 พัฒนาการ
ด้านร่างกาย)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 กอง
การศึกษา 

โครงการย่อยที ่2:    จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน             
วัดศรีพรหม(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบลและจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

797,475.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 162 162  เท่า
เดิม 

/    สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 
1 พัฒนาการ
ด้านร่างกาย)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

โครงการย่อยที่ 3 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

150,290.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 162 162  เท่าเดิม /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 

โครงการย่อยที่ 4   ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว) 

263,500.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 162 162  เท่าเดิม /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

6.อบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 

30,000.00 /   สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยจ านวน 
100 คน 

คน - 100 +100 /  พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้ทักษะ
ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

100 กอง
การศึกษา 

7.จัดซื้อวัสดุการศึกษา(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนหรือระดับเทศบาล) 

15,000.00 /   วัสดุการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 

คน 162 162 เท่า
เดิม 

/  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

8.จัดหาอาหารเสริม (นม) 
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชน ห้วยซันใต้) 

2,010,800.00 /   อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติ  

คน 162 162 +162  /   สุขภาพของเด็กได้
เกณฑ์ตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

9.วัสดุการเกษตร 20,000.00   / วัสดุการเกษตร
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 

กอง
การศึกษา 

 

10.อุดหนุนโรงเรยีนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

3,229,800.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 806 793 -13  /   สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                        

 

3.4แผนงานสังคมสงเคราะห์              
1.จัดกิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 200,000.00 /   ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

คน 905 888 -17 /  ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ 
สัวสดิการ

สังคม/ส านกั
ปลัดเทศบาล 

2.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

100,000.00   / ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 แห่ง 

แห่ง      ประชาชนผู้มา
ใช้บริหาร  
ร้อยละ 70 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                        

 

3.5แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
1.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

100,000.00    1.มีศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่จ านวนไม่
น้อยกว่า1  แห่ง 
2.มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานเพิ่ม 

แห่ง 
 
 
 
 

80 คน 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 

100 

เท่า
เดิม 

 
 
 
 

+100 

/ 
 
 
 
 
/ 

 ประชาชน
สามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าเกษตร
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                        

 

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนการ             

 

1.จัดงานประเพณีวันออก
พรรษา(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของชุมชน
ศรีพรหม ชุมชนหลักเมือง 1
ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้) 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600 600 เท่า
เดิม  

/    ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีวันออก
พรรษาประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

2. จัดงานประเพณีลอยกระทง
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้) 

150,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600  600  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3. การจัดงานประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600  600 เดิม  /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่ประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

5.จัดงานประเพณีสงกรานต ์ 200,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 1,200 1,200  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณี
สงกรานต์
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

 
 
 



 หน้า 121 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.จัดท าต้นเทียนพรรษา 360,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500 500 เท่า
เดิม 

/   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีจัดท า
ต้นเทียนพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

6.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 20,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน - 500 +500 /  ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

7.จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 - 800 +800 /  ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

 กอง
การศึกษา 

8..จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพตดิ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

200,000.00 
 

/    ชุมชนส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

/    คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

9.จัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

70,000.00 
 

/     วัสดุกีฬาเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

 /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

10.การแข่งขันกีฬาภูจองคัพ
ต้านยาเสพติด(จาการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนหว้ยโลก) 

200,000.00 /   ประชาชนส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

ทีม 21 16 -5 /  คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

60 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.7 แผนงานสาธารณสุข               
1..จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์ 30,000.00 /   วัสดุวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์    
(ยาสามญัประจ า
บ้าน)เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ - 11 +11 /  1.ปริมาณผู้ปุวย
ที่เข้ารักษาใน
โรงพยาบาล
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

2.ส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,400.00 /   สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ตัว      ปริมาณโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

3.ปูองกันไข้เลือดออกและโรค
ไข้มาลาเรยี 

60,000.00 /   ปริมาณผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลงร้อย
ละ 60  

คน -     ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.8 แผนงานสาธารณสุข               
4.ปูองกันโรคระบาดในสัตว ์ 50,000.00 /   สัตว์ในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

บาท      ปริมาณโรคระ
บาทในสัตว์
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

5.ปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

60,000.00 /   ปริมาณผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลงร้อย
ละ 60  

คน -     ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

6.ฝึกอบรมและจดักิจกรรม
สาธารณสุขกลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสี่ยง
และกลุม่ส่งเสรมิสุขภาพ 

50,000.00    ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน      อสม.
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
สุขภาพเพิ่มขึ้น
ไม้น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

7.โครงการหลัก : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

140,000.00 /   ประชาชนไดร้ับ
บริการเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 20 

ชุมชน  7 +7 เท่าเดิม  ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลง 

 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.9 แผนงานงบกลาง               
1..จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

7,054,800.00 
 

/    ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 888 847 +41 /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

2,227,200.00 
 

/     ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 178 188 +10  /   ปัญหาสุขภาพ 
ผู้พิการลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

144,000.00 
 

/   ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 20 1- -1  /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้ปุวยเอดส์
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

4.สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยโลก ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2 ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

180,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้นร้อย
ละ 20 

คน 7,571 7,000 -571 /  ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

100 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

             

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

1.ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า
ภายในเขตเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยโลก ชุมชน
ห้วยซันใต้) 

100,000.00 /   การปรับภูมิทัศน์
เป็นไปตามรูปแบบ 

แห่ง 1 1 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

3.ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ
ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ (จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 

35,000.00    ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน 7 7 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาล
ในการปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
70 

100 กองช่าง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

(โปรดท าเครื่องหมาย /) 
ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ ผลการด าเนนิงาน 

การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด
โครงการ 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
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  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
โครงการ 
(ร้อยละ) 

 

3.จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะของพนักงานเก็บ
ขยะเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

60,000.00 /   วัสดุเครื่องแต่งกาย
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ 10 10 เท่า
เดิม 

/  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

4.จัดซื้อถังขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

100,000.00 /   ถังขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ถัง 110 285 +175 /  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

5.จ้างเหมาฝังกลบขยะ
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 
 

58,400 /   ฝังกลบขยะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ตัน/วัน 6-8 ตัน  6-8 ตัน  เท่าเดิม /  ปริมาณขยะตกค้าง
ในชุมชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

6.จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

1,674,000.00 
 

/   การจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตามก าหนด 

คน 9 13 +4 /  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

(โปรดท าเครื่องหมาย /) 
ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ ผลการด าเนนิงาน 

การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด
โครงการ 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
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  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
โครงการ 
(ร้อยละ) 

 

7.ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 240,000.00 /   ฝังกลบขยะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 - 12 เดือน +12 
เดือน 

/  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

             

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

1.การจัดการเลือกตั้งทุกระดับ 300,000.00   / เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งหรือ
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมายในการ
เลือกตั้งทุกระดับเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด 

      การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนดและ
ด าเนินการโดย
สุจริตและเท่ียง
ธรรม   ร้อยละ 10 

 งานนิติ
การและ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

2.จัดงานวันเทศบาล 40,000.00 /   ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 110 120 +10 /  ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการใช้
บริการของเทศบาล
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.ฝึกอบรม “เรยีนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการ
เลือกตั้ง” 

20,000.00 
 

/   ประชาชนเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 

คน 100 100 เท่า
เดิม 

/  1.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบ
ประชาธิปไตยการ
เลือกตั้งและเป็น
พลเมืองที่ดีในวิถี
ประชาธิปไตยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 งานนิติ
การและ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

4.ฝึกอบรม กฎหมายวิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมา ภิบาล และ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

20,000.00 /   ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
และยึดมั่นตามหลกั    
ธรรมาภิบาลเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

คน - 117 +117 /  เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของธง
ชาติไทย 

100 งานนิตกิาร
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5.ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 

30,000.00 /   พนักงานเทศบาล
และประชาชนท่ัวไป  
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

คน - 150 +150 /  พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

 กองคลัง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

6.เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการ
กิจกรรมของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

110,000.00 
 

 /  ประชาชนได้
รับทราบข้อมลูการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 100 

บาท -     ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยะ 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7.อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการศูนย์เรยีนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริเฉลมิ
พระเกียรต ิ

30,000.00   / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 

บาท      ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
โครงการศูนย์
เรียนรูต้ามแนว
พระราชด าริ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9.การบริหารจัดการค่าใชจ้่ายเพื่อจัด
กิจกรรมงานพฒันาและจดัเก็บรายได้
(1:ฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการเสีย
ภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ 
2:เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 3:ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษี)(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 
 
 
 

70,000.00 
 

/   ผู้ประกอบการเข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 300 200 -100 /  รายได้จากกา
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
5 

100 กองคลัง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

11.ปรับปรุงระบบบญัชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

20,000.00 
 

/   การปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 

บาท - 20,000.00 +20,000.00 /    กองคลัง 

12.เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญทางศาสนา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล) 

30,000.00   / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 

บาท      ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการอน
รักษ์สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
เนื่องในงานวันรัฐ
พิธีของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 

 งาน
บริหารงา
นท่ัวไป/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

13.จัดกิจกรรมตามโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคญัของชาติ
โดยเฉพาะ สถาบัน
พระมหากษตัริย์(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

195,000.00 
 

/   ประชาชน ผู้มสี่วน
ร่วม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน 600 700 +100 /  ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

14.อุดหนุนจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ อุบลฮัก
แพง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

10,000.00 
 

  / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 

บาท      ประชาชนมีทัศนะ
คติต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์ อุบลฮัก
แพงของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

15.การบริหาจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาเข้าเลม่ ฯลฯ 

30,000.00   / 1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

      ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านัก
ปลัดเทศบ
าล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

16.ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

11,730,980.00 
 

/   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 100 100  เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

17.การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและจาก
แผนชมุชนของชมุชนหลกัเมือง 1 
ชุมชนหลกัเมอืง 2 ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

2,138,500.00 
 

/   1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายการ 

 
 
 
9 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

เท่าเดิม 

  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

100 งานพัสดุ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

18.จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
บริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

10,000.00 
 

/   สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

ฉบับ 730 730 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งาน
ประชาสัมพั
นธ์/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 

19. โครงการหลกั :บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการ
ติดตามประเมนิผล แบบมีสว่นร่วม
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 153 132 -21 /  ปริมาณปัญหา
และประเด็นการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.2 แผนงานการศึกษา              
1.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน 

4,839,260.00 /   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 20 20  เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

2.การบริหาจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

160,000.00 /   1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

รายการ - 5 -5 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.3 แผนงานสาธารณสุข              
1.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน 

3,454,220.00 /   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 19 19  เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 กองสาธารณ  
สุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

2.การบริหาจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

95,000.00 /   1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

รายการ - 5 -5 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               
1.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน 

744,020.00 /   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 3 3  เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานของเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

45,000.00 
 

  
 
 
 
 
 

/ ครัวเรือนได้รับการ
ส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - จัดเก็บข้อมูล
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน               
1.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน 

2,360,200.00 
 
 
 
 
 
 
 

/   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 13 13  เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 กองช่าง 

2.การบริหาจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

545,000.00 /   1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

รายการ - 9 9 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.การบริหาจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

436,500.00 /   1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

รายการ - 5 +5 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

80 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

4.การบริหารจัดการกิจารงาน
ช่างเพื่อการบริหาร 

50,000.00 /   สามารถจัดกิจกรรม
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

กิจกรรม - 3 +3 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

80 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

5.6 แผนงานงบกลาง               
1.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน 
 - เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
 - เงินส ารองจ่าย 
 - เงินสมทบประกันสังคม 
 - ช าระหนี้เงินกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 

 /   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านัก
ปลัดเทศบ
าล 
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6) ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

          

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป           

1.จัดท าปรับปรุงและทบทวนเทศ
บัญญัติเพื่อควบคุมการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่
ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 

30,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจัดท าเทศ
บัญญัติเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน 400 800 +400 /  ผลการด าเนินงาน
ตามเทศบัญญัติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

100 งานนิติการ
และสัญญา/
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน           

1.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน 

744,020.00 /   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 3 3  เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1..ปูองกันและลดอุบัติเหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่7 วันอันตราย
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

80,000.00 
 
 

 

/   จ านวนอบุัติเหตุลดลง ครั้ง - - ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

/  อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลัด 
เทศบาล 

2.ปูองกันและลดอุบัติเหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วัน
อันตราย(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 

80,000.00 
 
 

 

/   จ านวนอบุัติเหตุลดลง ครั้ง - - ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

/  อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3..การบริหารจัดการค่าใชจ้่ายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง(จากการประชมุ
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

20,000.00 /   ผู้ประสบภยัได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

รายการ - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

4.ฝึกอบรมอปพร. เนื่องในวัน อปพร. 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

30,000.00 
 
 
 
 
 

 

/   1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

คน 100 150 +50 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

5.ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดพิธีชุมนุมเดินสวนสนาม
เนื่องในวันอปพร.(22 มี.ค.ของ
ทุกปี) 
 

20,000.00 
 

  / เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิก อปพร.เข้า
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน      ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งาน
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

6.การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพการบริการของงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(จาก
การประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

284,500.00 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

  1.ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยดัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3  
2. วัสดุที่จัดหา 
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด  
ร้อยละ 90 

  
 
 
 
 
4 

 
284,000.00 

 
 
 
 
4 

 
+284,000.00 

 
 
 

เท่า
เดิม 

 
 
 
 
 
/ 

 -ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 

90 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

7.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปีของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

20,000.00 /   อาสาสมัครมสี่วน
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน - 50 +50 /  ความพึงพอใจ
ต่อการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณี
ประจ าปเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

8.รณรงคต์่อต้านยาเสพตดิโลก
(จากการประชุมประชาคม
ชุมชนและระดับเทศบาล) 

20,000.00   / ผู้มีส่วนร่วมร้อยละ 
20 

คน      ประมาณคดี
ลดลงไม้น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

9.ฝึกอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน     
(จากการประชุมประชาคม
ชุมชนและระดับเทศบาล) 

30,000.00 /   เหตุสาธารณภัย
ลดลงร้อยละ 10 

คน - 100 +100 /  ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

90 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

8. ออกตรวจปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตามพระราชบัญญตัิ
นายตรวจ(จากการประชุม
ประชาคมชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

10,000.00 
 

/   เหตุสาธารณภัย
ลดลงร้อยละ 10 

คน - 100 -100 /  ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

90 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

6.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน           

1. บ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ตดัยา
เสพติด(จากการประชุม
ประชาคมชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

47,500.00   / ผู้เข้ารับการบ าบดั
แลฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

      คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70  

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

 
 



 หน้า 149 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม 6 ยุทธศาสตร์  
           ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย   ในภาพรวม 6  ยุทธศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.35 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยแยกรายละเอียด
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รองลงมาได้แก ่ด้านคุณภาพชีวิต   
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  
และ โดยน ามาจัดเรียงล าดับยุทธศาสตร์  ด้านต่างๆ ในระดับที่มีความพึงพอใจเรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุด
ลงมา ได้แก่ 

1. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.54 

2. การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.57 
3. การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับค่อนข้างดี 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.32 
4. การด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.32 
5. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.28 
6. การด าเนินงานด้าน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวอยู่ในระดับค่อนข้างดี 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.20 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 
1.อยากให้เทศบาลดูแลเรื่องความสว่างในชุมชนเพราะถนนบางเส้นไม่มีหลอดไฟ
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

4.00 

2.โครงการ กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 4.00 

3.เทศบาลต าบลนาจะหลวยไม่มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

4.00 

4.เทศบาลต าบลนาจะหลวยขาดการพัฒนาแหล่งน้ า และปุาไม้  สิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 

4.00 

5.การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยควรจะดีกว่านี้ 4.00 

6.เทศบาลควรมีการจัดเวรยามในจุดที่เห็นสมควร อปพร.ตามจุดที่เห็นสมควร   
จุดที่ส าคัญ โดยมีค่าตอบแทนให้ 

4.00 

7.อยากให้มีการจัดกิจกรรมในเขตชุมชนบ่อยๆ 4.00 

8.ไฟฟูาส่องสว่างตามถนนยังขาดเป็นช่วง ๆ บางแยกไม่มีไฟฟูา 4.00 

9.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการด าเนินงานการท างานและข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กระท าต่อสาธารณะด้วย 

4.00 

10.ความสะอาดตามซอยต่าง ๆ ยังไม่สะอาดพอ  4.00 
11.แสงสว่างยังไม่เพียงพอตามเสาไฟบางต้นมีแต่หลอดไฟแต่ใช้การไม่ได้(มีจ านวน
มาก)  

4.00 

12.ตามซอยถนนยังต่างระดับอยู่สมควรปรับปรุง เช่น หน้าโรงเรียนมัธยม และ
หลายๆที ่

4.00 

13.ปัญหาที่เกิดกับชุมชนบางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน แก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

4.00 

14.ควรมีการประชาสัมพันธ์งานโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบและมีส่วนร่วมให้
มากกว่านี้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ตามเปูาหมายอย่างแท้จริง 

4.00 

15.ควรดูแลสาระทุกข์ สุข ประชาชน ให้มากกว่านี้ เช่น ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ตาม
ไหล่ทาง เข้าช่วย ฉีด พ้น ก าจัด ปูองกัน ส่งเสริม เกี่ยวกับไข้เลือดออก  จัดหา
หน่วยงานอื่น เข้ามาช่วยเหลือ  

4.00 

16.อยากให้เทศบาลดูแลพนักงานไม่ให้ดื่มสุราในตอนปฏิบัติงาน 4.00 
17.แก้ไขเรื่องไฟส่องสว่างของถนนยังไม่ดีพอ ท าแต่บ้านนากยก ประชาชนแจ้งแล้ว 
แจ้งอีก สภาพถนนก็พังใกล้จะหมดอ าเภอ ของฝากนะครับ ให้มีความเสมอภาคใน
การปฏิบัติ 

4.00 

18.ควรประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเฝูาระวังโรงระบาดต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก พิศสุนัขบ้า ฯลฯ  

4.00 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 
19.ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ ด้านการผลิตอาหาร 
การศึกษา และวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

4.00 

20.ไม่มีโครงการด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 4.00 

21.ควรมีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูาส่องสว่างในชุมชน ห้องน้ าห้อง
ส้วมในท่ีสาธารณะ และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 

4.00 

22.ควรมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะ สวนสุขภาพที่มีอยู่ให้
สม่ าเสมอใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

4.00 

23.ควรมีโครงการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิ 

4.00 

24.ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ใช้ชุมชนทราบในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น เสียงตามสาย การบริหารงานด้านต่าง ๆ ควรยึด
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี คือ หลักธรรมาภิบาล เช่น คุณธรรม    นิติธรรม 
คุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

4.00 

25.อยากให้แก้ปัญหาแก้ไขที่ทิ้งขยะใหม่เพราะมันอยู่สูงกว่าแม่น้ าท่ีเอามาท าเป็น
น้ าประปา  ตอนเผาควันท่วมอ าเภอ  แล้วประกาศว่าประชาชนเป็นคนเผา                                          

4.00 

26.ในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทางเทศบาลแจ้งให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลทราบด้วยจะได้ท าการติดตามการท างานของผู้รับเหมา 

4.00 
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