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    ส่วนที่   1 
 บทน า 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   ข้อ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
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 ตั้ งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย (เดิม) แต่ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้แยกมาตั้งส านักงานใหม่ ส่วนภาพ “ภูจองนาย
อย” หมายถึง เทศบาลต าบลนาจะหลวยนี้อยู่ในอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นอ าเภอชายแดนมีภูเขาล าเนาไพร
เป็นอันมาก และเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยอยู่ติดกับเขาดังกล่าว 

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
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) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

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(2560) 2 ปีที่แล้ว (2561) 

ประชากรชาย  (คน) 3,724 3,720 3,761 
ประชากรหญิง (คน) 3,696 3,666 3,709 
รวมประชากร(คน) 7,420 7,386 7,470 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,499 2,502 2,377 
 แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 585 588 1,173 381 
8 บ้านหลักเมือง 817 864 1,681 613 
10 บ้านศรีพรหม 606 612 1,218 428 
11 บ้านกลางเมือง 436 420 856 434 
12 บ้านห้วยซันใต้ 672 621 1,293 389 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 603 549 1,152 306 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 14 12 26 1 

รวม 3,733 3,666 7,399 2,552 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,720 3,662 7,382 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 13 4 17 
สัญชาติอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 

13 4 
 

17 

ทุกสัญชาติ 3,733 3,666 7,399 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

รายการ ชาย หญิง รวม 
บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 53 43 96 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,979 2,958 5,937 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,819 2,832 5,651 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,700 2,728 5,428 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 56 0 56 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 62 0 62 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 12 
 

       3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  

เทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอายุ อัตราส่วน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ 

0 - 4 ปี 224 202 426 3.03 2.74 5.77 110.9 
5 - 9 ปี 271 235 506 3.67 3.18 6.85 115.3 

10 - 14 ปี 233 257 490 3.16 3.48 6.64 90.7 
15 - 19 ปี 280 230 510 3.79 3.12 6.91 121.7 
20 -24 ปี 275 297 572 3.73 4.02 7.75 92.6 
25 - 29 ปี 317 265 582 4.29 3.59 7.88 119.6 
30 -34 ปี 298 241 539 4.04 3.26 7.30 123.7 
35 - 39 ปี 280 312 592 3.79 4.23 8.02 89.7 
40 - 44 ปี 325 315 640 4.40 4.27 8.67 103.2 
45 - 49 ปี 308 339 647 4.17 4.59 8.76 90.9 
50 - 54 ปี 242 262 504 3.28 3.55 6.83 92.4 
55 - 59 ปี 203 197 400 2.75 2.67 5.42 103.0 
60 - 64 ปี 155 154 309 2.10 2.09 4.19 100.6 
65 - 69 ปี 109 127 236 1.48 1.72 3.20 85.8 
70 - 74 ปี 94 95 189 1.27 1.29 2.56 98.9 
75 - 79 ปี 50 69 119 0.68 0.93 1.61 72.5 
80 - 84 ปี 36 36 72 0.49 0.49 0.98 100.0 
85 ปีขึ้นไป 20 29 49 0.27 0.39 0.66 69.0 

รวม 3,720 3,662 7,382 50.39 49.61 100.00 101.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 13 
 

แผนภูมิประชากร ปี พ.ศ.2562 
โครงสร้างจ านวนประชากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
วิเคราะห์แนวโน้มอัตราส่วนประชากรพึ่งพิง 
ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนการพึ่งพิงปี พ.ศ.2562 

ช่วงอายุ จ านวน สัดส่วนร้อยละ 
ประชากรทั้งหมด 7,382 100.00 

0 – 14 ปี 1,422 19.26 
15 – 59 ปี 4,986 74.93 
60 ปีขึ้นไป 974 2.56 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง  48.05 
          อัตราส่วนประชากรพ่ึงพิงประชากรอายุ 0-14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 48.05 คาดว่าใน
อนาคตจ านวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาด้านการแพทย์ที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้อัตราการตายน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
วิเคราะห์การกระจายตัวของประชากร   

ในปี พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีประชากรทั้งสิ้น 7,382 คน เป็นเพศชาย 3,720 คน เป็น
เพศหญิง 3,662 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 
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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 

2556 7,477 385 103.0 53 14.2 332  88.8 407 108.9 771 206.2 -364  -97.4  -32 -8.6  

2557 7,470 330 44.2 54 7.2 276  36.9 392 52.5 689 92.2 -297  -39.7  --21 -2.8  

2558 7,464 289 38.7 59 7.9 230  30.8 394 52.8 655 87.7 -261  -35.0   -31 -4.2 

2559 7,420 245 32.9 66 8.9 179  24.1 380 51.1 614 82.5 -234  -31.4   -55 -7.4 

2560 7,386 210 28.4 68 9.2 142  19.2 341 46.1 525 70.9 -184  -24.9  -42 -5.7 

2561 7,399 199 26.9 56 7.6 143  19.3 360 48.7 615 68.2 -144  -19.5  -1  -0.1 
 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคต 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561 – 2581 
 

ปี พ.ศ. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2561 7,382 
2566 7,900 
2571 8,400 
2576 9,000 
2581 9,700 

อัตราเพิ่ม 1.34 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 15 
 

 
 

จากการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2581) เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยจะมีประชากรโดยประมาณ 9,700 คน 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2566 2571 2576 2581 

7,382 7,900 8,400 9,000 9,700 

จ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย         
จังหวดัอุบลราชธานี   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2581 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1.ด้านการศึกษา 

การศึกษาภายในชเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถาบันการศึกษา 2 รูปแบบ 
  1.1 การศึกษาในระบบ   
    1.1.1การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จ านวน 2 แห่งได้แก่ 

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

  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 150 คน 
ตารางแสดงข้อมูลอัตรา นักเรียน และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
นักเรียน/บุคลากร 
 

                                                
ศูนย ์

2-3 ขวบ 3-4 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
  

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

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 

1 13 15 28 2 13 10 23 - 3 3 - - - 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวหม  

1 24 25 49 2 23 27 50 - 4 4 1 2 3 

รวม 2 37 40 77 4 36 37 73 - 7 7 1 2 3 
 
ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน  2562 
  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 783 คน นักเรียนชาย 390 คน นักเรียนหญิง 393 คน จ านวนห้องเรียน 24 ห้อง 
ข้าราชการครู 32 คน  พนักงานครู  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ภารโรง 1  คน 
บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 37 คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวย ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) จังหวัด
อุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
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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 1,390 คน นักเรียนชาย 519 คน นักเรียนหญิง 871 คน จ านวนห้องเรียน 
41 ห้อง ข้าราชการครู 81 คน พนักงานครู 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  ครูธุรการ 1 คน ครูต่างชาติ 1 คน  
บุคลากรรวมทั้งสิ้น  93  คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

2. การศึกษานอกระบบ  
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา จ านวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวยมีนักเรียนจ านวน 1,178คน นักเรียนชาย 613 คน 
นักเรียนหญิง 565 คน ข้าราชการครู 2 คน พนักงานครู 9 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน 
บรรณารักษ์  1 คน 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  
การบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้สนับสนุน

การศึกษาดา้นนี้โดยจัดท 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 

- แห่ง 

3/2 แห่ง 

1 แห่ง 

- เตียงคนไข้ (ขนาด) 30 เตียง 

    - แพทย ์ 5 คน 

- ทันตแพทย์ 3 คน 

    - พยาบาล 41 คน 

    - เภสัชกร 5 คน 

    - นักกายภาพบ าบัด 1 คน 

    - แพทย์แผนไทย 1 คน 

    - นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน 

    - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 204 คน 

2. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร  

    - บาดเจ็บ - คน 

    - ตาย - คน 

3. ผู้ติดเช้ือเอดส ์ สถิติที่ตรวจพบ ในแต่ละปี  

    - จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส ์ ปี 2559 17     คน  ปี 2560 9 คน ปี 2561  10 คน 

    - เสียชีวิต     

    - ปัจจุบันผู้ปุวยกินยาต้านไวรัส   

ปี 2559  -       คน ปี 2560  - คน ปี 2558 -  คน 

ปี 2559  113   คน ปี 2560 108  คน ปี 2561 111  คน 

    - เป็นสมาชิกชมรม   ปี 2559  113  คน ปี 2560 108  คน ปี 111 คน 

 ปัจจุบันมีผู้ปุวยเอดส์ที่ไดร้ับเบีย้ยงัชีพ รวมทั้งสิ้น 21 คน 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562   

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   
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3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
พ.ศ.2559 

(คน) 
พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
อุจจาระร่วง 98 93 157 137 304 
ปอดบวม 52 80 138 109 147 
ไข้เลือดออก 4 11 7 8 20 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  47 คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  12 คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน   - คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  5  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  11 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  19 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
    4.3.ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 

- สถานีต ารวจภูธร จ านวน 1 แห่ง ก าลังพล   70   นาย 
- สถิติข้อมูลคดีอาญา ปี 2559 – 2561 
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเภทคดี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 

ประเภทคดี 
เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 1 1 1 3 3 4 - - - 
คดีประทุษร้ายชีวิตและร่างกาย 5 5 7 4 4 5 6 6 6 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 12 12 15 7 7 7 19 19 19 
คดีท่ีน่าสนใจ 22 13 13 13 13 20 21 21 25 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 459 459 635 559 559 643 542 542 595 
คดียาเสพติด 252 252 253 475 475 478 466 466 461 
คดีกระท าผิดต่อ อาวุธปืน 47 47 47 49 49 48 49 49 49 
คดีกระท าผิดอ่ืน ๆ          

ที่มา ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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4.4. ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถิติของบุคคลตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

รายการช่วยเหลือและการ
สงเคราะห์ 

จ านวน(คน) งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2560 

(12 เดือน) 

พ.ศ.25561 

 (12 เดือน) 

ผู้สูงอาย ุ 824 837 844 6,386,000 6,503,000 6,554,900.00 
ผู้พิการ 127 185 184 1,241,600 1,644,000 1,798,400.00 
ผู้ปุวยเอดส์ 20 20 20 120,000 120,000 120,000.00 
ผู้ด้อยโอกาส - - - - - - 

 ที่มา ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 

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  110  กิโลเมตร 

- 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 
เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย   จึงใช้การบริการของการ

ประปาส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของการประปาอ าเภอเดชอุดม(เขตจ าหน่ายน้ านาจะหลวย)แหล่งน้ าที่ใช้
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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  
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
            ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1  แห่ง  สามารถให้การบริการ
อย่างเพียงพอ 
 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 

 
 
 

http://www.nachaluay.go.th/
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 ด้านการเกษตร 

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

1.1พื้นที่ท านา  จ านวน 1,865 ไร่  ผลผลิต 746 ตัน/ปี 
1.2พ้ืนที่ท าสวน  จ านวน 1,260 ไร่  พืชที่ส าคัญได้แก่ 

1)ยางพารา  จ านวน 716 ไร่  ผลผลิต  179 ตัน/ปี 
2)ปาล์มน้ ามัน   จ านวน  362 ไร่  ผลผลิต 905 ตัน/ปี 
3) มะม่วงหิมพานต์ จ านวน   182 ไร่  ผลผลิต    455  ตัน/ปี 

1.3พ้ืนที่ท าไร่ จ านวน 1,455 ไร่พืชไร่ที่ส าคัญได้แก่ 
มันส าปะหลัง  จ านวน 1,455 ไร่ ผลผลิต 5,820 ตัน/ปี 

ที่มา ข้อมูลเกษตร :ส านักงานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

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 
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6.3 ด้านการปศุสัตว์ 
 (1)ข้อมูลปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการ

ท านา ท าสวน ท าไร่ สัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ปัจจุบันการเลี้ยงกระบือ ลด
น้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถไถนาเดินตามมากขึ้น 

จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ 

1.1 โค  จ านวน 128  ตัว 

1.2 กระบือ  จ านวน   87  ตัว 

1.3 สุกร  จ านวน  258  ตัว 

1.4 เป็ด  จ านวน  669  ตัว 

1.5 ไก ่  จ านวน 2,677 ตัว 

1.6 อ่ืนๆ (ระบุ)...สุนัข จ านวน 1,216 ตัว 

1.7 อ่ืนๆ (ระบุ)...แมว จ านวน 282   ตัว 

        (2) โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์จากการส ารวจข้อมูลด้านปศสุัตว์ไม่พบโรคระบาดที่
เกี่ยวกับสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลปศุสัตว์: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

     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 
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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 1 4 1 - - - 6 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1 - 1 - - - 2 

4.ร้านขายของช า 7 41 8 6 2 3 67 

5.โรงแรม - - - - - - - 

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

7.ตลาดสด - 1 - - - - 1 

8.รีสอร์ท,เกสเฮาส์ 2 2 3 4 3 2 16 

9.หอพัก - - 1  - - 1 

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

11.สถานีบริการน้ ามัน/ปั้มน้้ามันถังหัวจ่าย
อัตโนมัติ/ปั้มน้้ามันหลอด 

1 - 1 - 1 2 5 

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 ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562   
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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 และกลุ่มที่ เทศบาลต 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 585 588 1,173 381 
8 บ้านหลักเมือง 817 864 1,681 613 
10 บ้านศรีพรหม 606 612 1,218 428 
11 บ้านกลางเมือง 436 420 856 434 
12 บ้านห้วยซันใต้ 672 621 1,293 389 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 603 549 1,152 306 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 14 12 26 1 

รวม 3,733 3,666 7,399 2,552 
      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 8 2 - 
หลักเมือง 1 
หลักเมือง 2 

1 วัดภูพลานสูง 12 - 19 

ศรีพรหม 1 วัดศรีพรหม 9 - - 
กลางเมือง 1 วัดปุานาจะหลวย 6 - - 
ห้วยซันใต้ 1 วัดทองมา 4 - - 
ห้วยซันเหนือ 1 วัดปุาโนนนิเวศน์ 17 - - 

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

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

การจดังานประเพณีท่ีส าคัญ มีดังนี ้
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญข้าวจี่ จัดในเดือนกุมภาพันธ์  
ประเพณีบุญมหาชาติประจ าปี   จัดในเดือนมีนาคม  
ประเพณีสงกรานต์    จัดในเดือนเมษายน  
ประเพณีบุญบั้งไฟ    จัดในเดือนมิถุนายน  
ประเพณีวันเข้าพรรษา    จัดในเดือนกรกฎาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา    จัดในเดือนกันยายน  
ประเพณีบุญกฐิน     จัดในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 29 
 

     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 าบลนาจะหลวยมีสินค้าพ้ืนเมือง 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 า  เทศบาลต 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 าร่ องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
10. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย พ.ศ.25561 

ตารางแสดงสรุปผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี    

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 22  คน ไม่ม ี 0.00 

2.เด็กแรกเกิดถึง12 ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 1,380 คน - คน 0.00 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 18 คน - คน 00.00 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได้มาตรฐาน 3,769 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.05 

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

3,769 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.05 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสีย่งฯ 6,310 คน - คน 0.00 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 10,833 คน 10 คน 0.09 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย    

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 

9.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป ี 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3,769 ครัวเรือน      2 ครัวเรือน 0.05 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 3,769 ครัวเรือน 3 ครัวเรือน 0.08 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 
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ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา    
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบรกิารเลีย้งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 305 คน - คน 0.00 
16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  1,271 คน 263 คน 20.69 
17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม. 4  หรือเทียบเท่า 36 คน - คน 0.00 
19.คนอายุ 15-16 ปีเต็ม อ่านเขียนไทย และคดิเลขอย่างง่ายดายได ้ 7,944 คน 2 คน 0.03 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า    

20.คนอายุ 15–60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได ้ 7,285 คน 2 คน 0.03 
21. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและมรีายได ้
22. รายได้เฉลีย่ของคนในครัวเรือนต่อปี 

1,658 คน 
3,769 คน 

7 คน 

-คน 

0.42 

0.00 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมสิน 3,769 คน 781 คน 20.72 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
24. คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา 
25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

 
11,241 คน 
11,241 คน 
10,833 คน 

 
856 คน 
355 คน 
1 คน 

  
7.61 
3.16 
0.01 

27. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 1,659 คน ไม่ม ี 0.00 
28. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 
29. ผู้ปุวยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

49 คน 
44 คน 

ไม่ม ี
ไม่มี 

0.00 
0.00 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1,019 ครัวเรือน 
3,769 ครัวเรือน 

41 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือน 

4.02 
0.08 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 
 เนื่องจากการจัดเกบ็ข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตามจ 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 จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี  เมษายน 262 
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 จ าแนกรายได้ครัวเรือน 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 40,000 บาท/ปี 
ชุมชน จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่จัดเก็บข้อมูล

พื้นฐาน 

(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.ห้วยซันใต้ 145 56 5.50 

6.ห้วยซันเหนือ 227 27 2.65 

รวม 1,019 144 14.13 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี  เมษายน 2562 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี  เมษายน  2561 
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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 

11. การการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับแผนชุมชนระหว่าง เทศบาล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชุมชนครบทุกชุมชนรวม 6 หมู่บ้าน  ในระหว่าง วันที่ 23
พฤษภาคม 2562   - 30 พฤษภาคม 2562  และในระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล   เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2562  ที่ประชุมมีมติให้มีการก าหนดการจัดเรียงความส าคัญของปัญหา ความต้องการ แนว
ทางแก้ไข ประเด็นการพัฒนา และโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ ดังนี้ 

1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  
3.ขนาดของปัญหา  
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต  
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน  

มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดระดับน้ าหนักตัวเกณฑ์และความส าคัญของปัญหา ดังนี้ 
ระดับ สูงมาก  น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
ระดับ ต่ าปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน 
ระดับ ต่ า   น้ าหนักคะแนน 1 คะแนน 

มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ และก าหนดน้ าหนักตัวเกณฑ์   
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัญหาไม่ควรเกิน น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน และไม่ควรน้อยกว่า

น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน ดังนี้ 
1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
3.ขนาดของปัญหา      น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต   น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน    น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
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 ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัญหา 
ระดับ สูงมาก  น้ าหนักคะแนน 16-20  คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 11-15  คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 6-10   คะแนน 
ระดับ ต่ า   น้ าหนักคะแนน 1-5     คะแนน 
ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์เลย น้ าหนักคะแนน 0        คะแนน 

สรุปประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา 
ระดับ

ความส าคัญ 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม สูงมาก 
2 ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายในเขตเทศบาล สูงมาก 
3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล สูงปานกลาง 
4 ขยายเขตประปา สูงปานกลาง 
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน สูงปานกลาง 
6 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการท าเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร ปานกลาง 
7 การบริหารจัดการาขยะของเทศบาล ปานกลาง 

8 การปูองกันโรคไข้เลือดออก ปานกลาง 

9 การสนับสนุนการศึกษา ปานกลาง 

10 การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปานกลาง 

11 การส่งเสริมการกีฬา ปานกลาง 

12 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ปานกลาง 

13 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปานกลาง 

14 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ปานกลาง 

15 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร ปานกลาง 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริบทของ เทศบาล) 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทาง

คมนาคม 
การสัญจรไปมาของประชาชนไม่
สะดวก/เส้นทางคมนาคมช ารุด 

1 ) ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
เส้นทางคมนาคม 
2 )  ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม การควบคุมน้ าหนัก
รถ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2 ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาล 

น้ าท่วมขังภายในชุมชน 1 )  ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาและการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า 

3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบ
ไฟฟูาสาธารณะในเชตเทศบาล 

ระบบไฟฟูาส่องสว่างยังไม่ทั่วถึง 1) การขยายเขตไฟฟูาแร่งต่ า 
2)การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

4 ขยายเขตประปา ระบบประปายังไม่ทั่วถึง การขยายเขตระบบน้ าประปา  
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

แก่ประชาชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานนอก
ฤดูกาล 

ส่ ง เสริมการฝึกอาชีพให้แก่
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกินมีใช้
พ่ึงพาตนเองได้ 

6 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการท าเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกร 

ปุ๋ยเคมี มีราคาสูง ส่ง เสริมให้ประชาชนท าปุ๋ ย
อินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร 

7 กา รบริ ห า ร จั ดก า ร ขยะขอ ง
เทศบาล 

1)ไม่มีถังขยะรองรับขยะแต่ละ
ประเภท 
2 ) ก า ร ฝั ง ก ล บ ข ย ะ ยั ง ไ ม้ ไ ด้
มาตรฐาน 
3)ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

1)การวางแผนในการจัดหาถัง
ขยะ เ พ่ื อรองรั บขยะแต่ ล ะ
ประเภท 
2)การควบคุมการฝังกลบขยะ
ให้ได้มาตรฐาน 
3)ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชน 

8 การปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกระบาด การวางแผนในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการก าจัดยุงลายและ
ยุ่ ง ก้ น ปุ อ ง อั น เ ป็ น พา หน ะ
ไข้เลือดออกและไข้มาลารีย 

9 การสนับสนุนการศึกษา ประชาชนเชื่ อมั่นว่ า เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยให้มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริบทของ เทศบาล) 

10 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ระบาดในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

ให้ความรู้/สร้างจิตส านึก/ 
จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 

11 การส่งเสริมการกีฬา กีฬานอกจากเล่นเพื่อสุขภาพที่ดี
แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพหลักได้ 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ตามความต้องการของประชาชน 
 

12 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

1)ประชาชนเห็นความส าคัญใน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
2)สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
อ าเภอได้ 

1)สนับสนุนศักยภาพของคนใน
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
2)จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

13 การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปัญหาภัยพิบัติขยายกว้างและซับ
ซ้อมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะในการเดินทางสัญจร 

1)สร้างองค์ความรู้/ทักษะแก่
ประชาชนในการปูองกัน/การ
ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นต่อ
เหตุสาธารณภัย 
2)จัดฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้/
ทักษะในการเผชิญเหตุ 
สาธารณภัย 
3)จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องจักรกลให้พร้อม
รองรับกับสาธารณภัยจังหวัด 

14 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดให้มีเวที/กิจกรรม ในการ
แสดงออกของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

15 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 

ประชาชนขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 

1)พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 
2)ส่งเสริมการน าน้ าต้นทุนที่มีอยู่
มาใช้เพ่ือการเกษตรกรรมนอก
ฤดูกาล 
3)เสริ่มสร้างองค์ความรู้ในการใช้
น้ าแก่เกษตรกร 
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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 าบลนาจะหลวย ระหว่างป ีพ.ศ.2557-2561 

หมวด พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร 568,683.39 637,558.51 731,430.81 783,769.67 800,680.15 

2.หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

190,281.52 249,473.35 250,992.95 260,126.20 196,099.07 

3.หมวดรายไดจ้าก
ทรัพย์สิน 

1,294,623.93 1,600,680.01 1,413,993.38 1,337,334.34 1,251,614.42 

4.หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและ 
เทศพาณิชย ์

- - - - - 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 142,030.00 276,000.00 48,494.90 100,263.50 85,710.00 

6.รายได้จากทุน - - - - - 

7.เงินที่รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

24,740,322.17 26,902,755.41 27,744,853.94 28,854,139.35 29,683,273.97 

8.หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,914,441.00 26,640,133.00 25,217,387.00 25,683,314.00 25,467,355.19 

9.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,148,550.00 2,392,390.00 748,125.00 - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 55,998,932.01 48,698,990.28 56,155.277.98 57,018,947.06 57,484,732.80 

รายจ่ายจริง 
1.รายจ่ายงบกลาง 2,014,886.90 2,024,541,79 2,273,459.49 11,110,380.35 9,982,439.52 

2.รายจ่ายประจ า 17,891,769.00 18,348,322.00 18,528,363.25 19,810,635.80 18,694,935.28 

3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน 4,914,762.15 7,236,214.56 6,330,495.26 5,970,031.70 5,527,570.00 

4.รายจ่ายอื่น ๆ 10,433,431.47 10,756,824.72 11,278,521.06 10,999,535.13 11,867,576.33 

5.รายจ่ายเงินอุดหนุน 3,895,678.31 3,331,500.00 3,966,099.40 3,526,086.40 3,439,268.39 

6.รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

12,148,550.00 2,392,390.00 10,856,255.00 - - 

รวมรายจ่ายจริง 51,389,077.83 55,015,307.07 53,233,193.46 51,416,669.38 49,511,789.52 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

3,457,390.64 2,762,762,.42 2,191,563.39 4,201,708.26 7,972,943.28 
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13. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร แบ่งออกเป็น  1 ส านัก 4  กอง มีจ านวน
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น 90 อัตรา มีคนครอง จ านวนทั้งสิ้น 89 คน แยกเป็น 
   1. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล จ านวน  2 อัตรา มีคนครอง จ านวน 1 คน 

2. ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  30  อัตรา มีคนครอง จ านวน 28 คน 
3. กองคลัง   จ านวน   7  อัตรา  มีคนครอง จ านวน  7  คน 
4. กองช่าง   จ านวน 13  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 12  คน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ านวน  18  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 15  คน 
6. กองการศึกษา   จ านวน 20  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 17  คน 

 
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2562 
 

ส านัก/กอง ประเภท     
 
        ระดับ 

บริหารงาน
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูก 
จ้าง 
ประ
จ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น 
กลาง ต้น 

ชพ. 
ชก./
ปก. 

อส. ชง./ปง. 

- จ านวน(คน) 1 1          2 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน (คน)   1 1 - 7 - 3 3 11 4 30 

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 - - - - 2 - 6 9 18 

 
 

 
 
ที่มา ข้อมูลบุคลากร: งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  

30 เมษายน 2562 
แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
 
 
 

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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      กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
     

 
    

    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

    

 
 

   
 

 
 

  

      รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับด้น )(ว่าง)    
         
         
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (ว่าง)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น  (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (1)  นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 
1. ฝุายอ านวยการ(1) 
   - นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(ว่าง 

 1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ 

1.1 งานธุรการ  2. งานแผนที่ภาษี   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)   - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1) 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  2. งานวิศวกรรม  2. งานสุขาภิบาลและอนามัย  2. งานบริหารงานศึกษา 
 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) (1)  3. งานผลประโยชน ์   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)  สิ่งแวดล้อม   - นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง1) 
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  3. งานสถาปัตยกรรม   -เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง.)(ว่าง)  3. งานพัฒนาการศึกษา 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก.) (2)  4. งานการเงินและบัญชี   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)  3. งานรักษาความสะอาด   - นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก.) (1) 
1.4 งานประชาสัมพันธ์   - นักบริหารงานคลังระดับต้น (1)  4. งานผังเมือง - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)   -เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   - ครู  (7) 
 - นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก) (1)  5. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

  - นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก.) (1) 
 5. งานสาธารณูปโภค 

- นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1) 
 4. งานเผยแผ่และฝึกอบรม 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)) 
  4. งานกีฬาและนันทนาการ 

    - สันทนาการ(ปก/ชก.) (ว่าง) 
1.5 งานจัดท างบประมาณ  6. งานพัฒนารายได้  6. งานสวนสาธารณะ  5. งานส่งเสริมสุขภาพ   
 - - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก.) (2)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1))   
2. งานนิติการและสัญญา  7. งานเร่งรัดรายได้    6. งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ   
 - นิติกร (ปก./ชก) (1)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)    - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   
3. งานทะเบียนราษฎร  8. งานทะเบียนทรัพย์สิน    7. งานศูนย์บริการสาธารณสุข   
 - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปก/ชก.) (1)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)     - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      8. งานสัตวแพทย์   
 -จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปช./ชง.) (2)       - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   
5. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง         
-จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปช./ชง.) (2)         
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม         
 - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)         
 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปช./ชง.) (1)         
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     กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
     

 
    

    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

    

 
 

   
 

 
 

  

      รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับด้น )(ว่าง)   
         
         
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
ระดับกลาง  (1) 

 นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

1. ฝุายอ านวยการ  
 1.1 งานธุรการ 
   - เจ้าหน้าที่ธุรการ(1) 
   - พนักงานขับรถยนต์(1) 
   - ภารโรง (1) 

 1. งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ(1) 

 1. งานสวนสาธารณะ 
   - คนสวน (1) 

 1. งานรักษาความสะอาด 
 

 - 

2. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
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      กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
พนักงานจ้าง 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
 

 
    

 
    

 
   ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน)

ระดับกลาง (1) 
    

    
 

 
 

        รองปลัดเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน่  
ระดบัด้น)(ว่าง) 

  

   
 

 
 

 
 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (ว่าง)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ระดับกลาง  (1) 
 นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

1. ฝุายอ านวยการ  - นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น(ว่าง)  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ 
1.1 งานธุรการ   - คนงานทั่วไป (1)   - คนงานทั่วไป (2)    - คนงานทั่วไป (2)   - คนงานทั่วไป (1) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ (1))  2. งานแผนที่ภาษี  2. งานวิศวกรรม  2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  2. งานบริหารงานศึกษา 
 - พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ (2))  3. งานผลประโยชน ์  3. งานสถาปัตยกรรม  3. งานรักษาความสะอาด   - ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ (4)) 
 - ช่างไม้ (ภารกิจ(1))  5. งานการเงินและบัญชี  4. งานผังเมือง   - พนักงานขับรถขยะ(ภารกิจ(1))   - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป(1) 
 - คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (1))   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ภารกจิ (2))(ว่าง1)  5. งานสาธารณูปโภค   - คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (1))(ว่าง)   4. งานกีฬาและนันทนาการ 
 - คนงานทั่วไป (4) 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 6. งานเร่งรัดรายได้ 
7. งานทะเบียนทรัพย์สิน 

  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา(ภารกิจ (1)) 
 - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ(ภารกิจ(1)) 

  - พนักงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (4)) 
 - คนงานทั่วไป(5)(ว่าง 1) 

 - ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ภารกิจ(1)) 
    - คนงานทั่วไป(2) 

1.3 งานประชาสัมพันธ์     -คนงานทั่วไป(3)(ว่าง 1)   - พนักงานขับรถขยะ(ทั่วไป(2)   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ภารกิจ (1))     - ช่างไม้(ภารกิจ(2))     
1.4 งานจัดท างบประมาณ    6. งานสวนสาธารณะ     
2. งานนิติการและสัญญา      - คนสวน(2)     
3. งานทะเบียนราษฎร         
 - ผู้ช่วยเจา้พนักงานทะเบียน(ภารกิจ (1))         
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
 - ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ(1))         
 - พนักงานดับเพลิง(ภารกิจ (1)) 
 - พนักงานวิทยุ(ภารกิจ(1)) 

        

 - พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป (2))         
5. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง         
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม         
 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(ภารกิจ (1))         
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14.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 

 1)  ด้านการใช้ที่ดิน  เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดิน การ
ขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมีลักษณะกระจายไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีระเบียบ  ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข   2248  และทางหลวางชนบท 4029 สายนาจะหลวย –เดชอุดม  ทั้งสองฟาก  มีอาคารบ้านเรือน
เกาะกลุ่มหนาแน่นเป็นแนวยาวตามเส้นทางหลวง  ในอนาคตเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้นปัญหาการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ จะเกิดมากขึ้นหากไม่มีการวางแผนรองรับ 
 2)  ด้านระบบการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันการติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปโดยสะดวกแต่ยังขาด
การวางโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงถนนแต่ละสายให้เป็นระบบปัญหาความไม่ปลอดภัย
ด้านอุปกรณ์ควบคุมการจราจรไม่มีสัญญาณไฟจราจรอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับถนนใน
ชุมชนมีปัญหาด้านมาตรฐานของถนนและยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ า   
 3)  เทศบาลไม่มีสถานีขนส่งโดยสาร   

ข้อจ ากัดของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 
  1.บริเวณศูนย์กลางของชุมชนไม่มีโครงข่ายระบบการคมนาคมรองรับของพ้ืนที่วางผังจึงมี
ข้อจ ากัดในการขยายตัวชุมชน  
  2. เทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่มีคลองระบายน้ าทั่วถึงและไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  3. เทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่มีที่ท้ิงขยะ 

4. เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรของประชาชนน้อย ประชาชน
ขายผลผลิตโดยไม่มีทางเลือกในการต่อรองราคา 

ผลการวิเคราะห์ระบบการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวม 
 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนหลัก ๆ คือ  การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนและการคมนาคม
ขนส่งภายในชุมชน 

สภาพการคมนาคมขนส่งภายในชุมชน 
 เส้นทางการคมนาคม – ปัจจุบันการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทางรถยนต์  ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ชาวบ้านในชุมชน
นิยมใช้ในการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนนาะหลวย  มีดังนี้ 

1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248   
2.  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4029  

  การขนส่ง  ปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  นั้น  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว   เช่น  รถยนต์   
รถจักรยานยนต์  เป็นต้น 

สภาพการจราจรในปัจจุบัน 
 ถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี  โดยที่ถนนสายหลักต่าง ๆ จะเป็นถนนลาดยางเกือบทุกสายแต่ขนาดเขตทางและขนาดความกว้าง
ผิวจราจรโดยภาพรวมแล้วมีขนาดเล็กและบริเวณทางร่วมทางแยกโดยส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 
 ระบบถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนต าบลนาจะหลวย  มีลักษณะเป็นถนนระบบถนนตามแนวยาว  
(Lincar  Road  System)  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  สายนาจะหลวย – บุณฑริกและ 



 

 หน้า 43 
 

สายนาจะหลวย - น้ ายืน  ท าหน้าที่เป็นถนนแกนกลางของระบบโครงข่ายถนนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้    และ
มีถนนหรือซอยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งระบบถนนตามแนวยาวนั้นมีข้อดี  
คือสภาพการไหลของปริมาณจราจร  (Mobility)  ในถนนสายประธานจะมีความคล่องตัวสูง   

รูปแบบของระบบถนนในอนาคต 
  การวางผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย   ได้พิจารณาโครงข่ายระบบถนนเดิมเป็นหลัก   โดยแบ่งถนนตามลักษณะหน้าที่การให้บริการ  
ออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 
  -  ถนนสายประธาน  (Arterial  Road)   เป็นถนนสายส าคัญของชุมชน  ท าหน้าที่เชื่อมโยง
พ้ืนที่ในระดับจังหวัดหรือระดับภาค   รองรับปริมาณจราจรที่มีความเร็วสูง  การจราจรที่มีระยะทางการเดิน
ทางไกล   การจราจรเข้า – ออกพ้ืนที่  และการจราจรผ่านเมือง   ถนนสายประธานในระบบโครงข่ายถนนใน
พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248และทางหลวง
ชนบท 4029 
  -  ถนนสายหลัก  (Sub –Arterial  Road)  เป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพ้ืนที่
ผังเมืองรวม  กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ข้างเคียง  และยังท าหน้าที่เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานกับถนน
สายรองเข้าด้วยกันได้แก่ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
  -  ถนนสายรอง  (Collector  or  Distributor  road)  เป็นถนนที่ท าหน้าที่รวบรวมและ
กระจายปริมาณจราจรเข้าและออกจากถนนสายหลักและถนนสายย่อย  เป็นถนนที่ให้บริการพ้ืนที่หรือ 
 
กิจกรรมสองข้างทางของถนนได้แก่ ถนนวิเศษโกสินทร์ ถนนเถาว์ถวิล ถนนชัยสุวรรณถนนสุนัย ณ อุบล ถนน
พิรุณ ถนนวิเชียร 
  -  ถนนสายย่อย  (Aecess  Road)  เป็นถนนที่ท าหน้าที่บริการเข้าถึงพ้ืนที่  (Aecessibility)  
เป็นหลัก  ส่วนใหญ่มีขนาดเขตทางค่อนข้างแคบ  มีปริมาณจราจรและความเร็วของยวดยานต่ า  มักจะเป็น
ถนนสายสั้น ๆ ได้แก่  ตรอกหรือซอยต่าง ๆได้แก่ ซอยศรีมัน1 ซอยศรีมัน2 ถนนห้วยโลก1 ถนนห้วยโลก2 
ถนนห้วยโลก3 ซอยวิเศษโกสินทร์1 ซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ซอยหลักเมือง1 ซอยหลักเมือง2 ซอยเถาว์ถวิล1 
ซอยกิ่งพงษ์ษา  
 จากการก าหนดบทบาทหน้าที่ตามลักษณะการให้บริการของถนนข้างต้น  พบว่าระบบโครงข่าย
คมนาคมของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย   ปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
2248 ทางหลวงชนบท 4029  ส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณจราจรผ่านเมือง  แต่ไม่มีเส้นทางที่จะให้ปริมาณจราจร
เหล่านั้นเลี่ยงเมือง จึงท าให้ยังต้องใช้เส้นทางที่ต้องผ่านเมือง   โดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

ข้อเสนอแนะด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองระบบถนนที่ได้แสดงไว้ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
ขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ควรยึดหลักการพัฒนาดังนี้ 
 -เพ่ือความสะดวกต่อการน าผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งไปสู่การปฏิบัติจริงจึงไม่ได้ท าการ
ก าหนดหรือออกแบบในขั้นรายละเอียดของถนนเพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถด าเนินการออกแบบใน
ขั้นรายละเอียดของถนนได้เองตามความเหมาะสม 
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 -ควรใช้มาตรการบริหารการจราจร  (Traffic  Management)  กล่าวคือ  การควบคุมในเรื่องที่จอด
รถ  การปรับปรุงบริเวณทางร่วมทางแยก  การจัดระบบการเดินรถและการจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร  
เป็นต้น  ทั้งนี้เพือ่ส่งเสริมให้การเดินทางบนระบบโครงข่ายถนนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 -ควรจัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเดินทางของ
ประชาชนที่ไม่มียานพาหนะเป็นของตังเองและเพ่ือลดปริมาณการจราจรที่มีความต้องการการเดินทางที่
ซ้ าซ้อนกันลง 
 -ควรจัดหาที่จอดรถโดยสารประจ าทางที่ระบุต าแหน่งที่ตั้งชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจัดการการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
 -ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  โดยเคร่งครัดเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้ที่ดิน  ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นเพิ่มข้ึน 
ผลการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

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 าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -ปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนต าบลนาจะหลวย  มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  6  ตันต่อวัน  และ
คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนประมาณ 8 ตันต่อวัน  แต่ทางชุมชนไม่มีความสามารถก าจัด
ขยะได้  ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนที่ และในปีอนาคตคาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
ชุมชนต าบลนาจะหลวย ประมาณ 10 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงควรจัดหาระบบก าจัดขยะที่มีความสามารถในการ
ก าจัดขยะได้อย่างเพียงพอในพ้ืนที่ 

-  เนื่องจากปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล  ส่วนใหญ่ยังขาดระบบระบายน้ าท าให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าปีละ  1 – 2  ครั้ง  โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านหลักเมืองซึ่งมีตลาดสดท าให้น้ าเน่า
เหม็นต่อเนื่องไปถึงบ้านห้วยซันเหนือและห้วยซันใต้ท าให้น้ าเสียไหลลงสู่ล าห้วยซันเกิดมลพิษทางน้ าหากไม่ มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้นเนื่องจากชุมชนขยายตัวมากขึ้นน้ าเสียชุมชน น้ าเสียตลาดสด
มากขึ้นดังนั้นจึงควรจัดหาระบบระบายน้ าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และจัดท าระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน 

เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัว
ค่อนข้างต่ า   อัตราการเพ่ิมโดยธรรมชาติค่อนข้างต่ ามาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการ
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พัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการ
ขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการใหม่และไม่มีการลงทุนจากภายนอก  คาดว่าการเจริญเติบโตของชุมชนจะมี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับเวลา   พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จะยังคงขยายตัวอยู่บริเวณริมสองฝั่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  และทางหลวงชนบท  4029 
ผลวิเคราะห์ทางด้านการศึกษา 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี  พฤษภาคม 2560 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

           การศึกษาของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 52.44 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.41 จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.90 ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 7.39 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 4.63  
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.16 ไม่เคยศึกษา ร้อยละ1.77 จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1.14 
และ จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 0.14 
ผลวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข 
   1) ประเภทของการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จ านวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤษภาคม  2559   
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   3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวย
ด้วยโรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
พ.ศ.2559 

(คน) 
พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
อุจจาระร่วง 98 93 157 137 304 
ปอดบวม 52 80 138 109 147 
ไข้เลือดออก 4 11 7 8 20 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  47 คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  12 คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน   - คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  5  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  11 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  19 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
ผลการวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -ส าหรับการดับเพลิงนั้น  ควรจัดหาหัวท่อประปาส าหรับต่อกับสายดับเพลิงให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่า
ปัจจุบัน  และให้มีต าแหน่งของแต่ละหัวกระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  และควรเตรียมน้ าเพ่ือการดับเพลิงให้มี
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการดับเพลิงในแต่ละครั้งคือ  ต้องเตรียมน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้             
ไม่ต่ ากว่า  10  ชั่วโมงต่อครั้งส าหรับปีอนาคต  ควรต้องเตรียมปริมาณน้ าเพ่ือการดับเพลิงส าหรับชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ประมาณไม่ต่ ากว่า 7,300 ลูกบาศก์เมตร และไม่ต่ ากว่า 8,500 ลูกบาศก์เมตร   

-ควรมีมาตรการห้ามการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะริมถนนส าหรับเส้นทางที่ใช้ในการเดินรถดับเพลิงเพ่ือ
ไม่ให้กีดขวางการเดนิรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 47 
 

ตารางแสดงข้อมูลการด าเนินงานด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายการข้อมูล พ.ศ.2559 
 

พ.ศ.2560 
 

 
พ.ศ.2561 

 
6.1 อัตราในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อัตราก าลังพนักงาน/เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

11 คน 11 คน 11 คน 

6.2 อัตราอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย            
(อปพร.) 

252 คน 252 คน 252 คน 

6.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. 25 ครั้ง 30 ครั้ง 35 ครั้ง 
6.4 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อม อปพร. 10 ครั้ง 

(ร่วมกับโรงพยาบาล) 

ไม่มีการฝึกซ้อม ไม่มีการฝึกซ้อม 

6.5 จัดท ากิจกรรมฝึกซ้อม ตามแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

6.6 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- การฝึกอบรมแก่บุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ในเรื่อง
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ทั้งก่อน ขณะ 
และหลังเกิด 
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

6.7 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
- จัดรณรงค์ การให้งบประมาณสนับสนุน และการ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปบ าบัดรักษา  
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- การดูแลและติดตามภายหลังการบ าบัดรักษาเพ่ือปูองกัน 
มิให้ผู้ผ่านการบ าบัดกลับไปเสพซ้ า 

 
1 กิจกรรม 

 
 

50 คน 
 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

6.8 การบูรณฟ้ืนฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิตใจที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ (สงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ที่มา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : งานปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562 
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 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตารางแสดงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ชนิดยานพาหนะ ทะเบียน จ านวน  ความจุ 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9184 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9185 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ผ-2480 อบ(สีส้ม) 1 คัน 12,000 ลิตร 
รถดับเพลิงเอนกประสงค์ - 1 คัน 200 ลิตร 
เครื่องสูบน้ า (เล็ก) (ช ารุดใช้การไม่ได้) - 5 เครื่อง - 
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ - 30 เครื่อง 15 ปอนด์ 
รถตรวจการ บน-4793 1 คัน ไม่เกิน 2 ที่นั่ง 
เรือยนต์เอนกประสงค์ (ช ารุดใช้การไม่ได้) - 1 ล า ไม่เกิน 10 ที่นั่ง 

 วิทยุสื่อสาร  จ านวน 41 เครื่อง ได้แก่ 
- ชนิดแม่ข่าย (ประจ าที่)   จ านวน 1   เครื่อง  
- ชนิดมือถือยี่ห้อไอคอม(สีด า)   จ านวน 32 เครื่อง 
- ชนิดมือถือยี่ห้อSPENDER(สีแดง)  จ านวน 8   เครื่อง 
ที่มา ข้อมูลเครื่องมือ : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่               

7 มิถุนายน 2562 
ความเสียหายในรอบป ีที่เกิดขึ้น  

 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2556 – 2558 
เดือน 
 

            ประเภท
ความเสียหาย                              

ปี พ.ศ. 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ปุา ปุาหญ้าในเขต/นอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

มกราคม - - - - - - - - 3 
กุมภาพันธ์ - - - - - - - - - 
มีนาคม - - - - - - 3 2 6 
เมษายน - - - 1 1 - 4 2 7 

พฤษภาคม - - - - - - - - - 
มิถุนายน - - - - - - - - - 
กรกฎาคม - - - - - - - - - 
สิงหาคม - - - - - - - - - 
กันยายน - - - - - - 8 5 - 
ตุลาคม - - - - - - 6 5 - 

พฤศจิกายน - - - - - - 6 5 - 
ธันวาคม - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 1 - 27 19 16 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟูา ขยายเขตระบบประปา 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 

4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 
1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟูา

ทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาท่ัวถึง มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพ
การเกษตรชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูล                   
การจัดการขยะ 

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ิมข้ึน 

6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม              
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ า  

ขยายเขตระบบไฟฟูาขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟูาทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง  
มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
ทางระบายน้ า 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ าเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูา
แรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟูาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน  

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร  
มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ส่งเสริมศักยภาพการเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่ม
อาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพ่ิมขึ้น 

2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพิ่มข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
และแหล่งน้ าเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตาม แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2563 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

12 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

สนับสนุนสวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน  
เป้าประสงค์ ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
-ทัศนะคติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนาพุทธเพ่ิมข้ึน 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาเพิ่มข้ึน 
-จ านวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์กิจกรรม/โครงการที่เทศบาลก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณผู้ปุวยในเขตเทศบาลเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเก่ียวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันรักษาโรคเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองการศึกษา: กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ที่ 6   การบริหารจดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

การจัดการขยะ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1สร้างจิตส านึกและตระหนักในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อเทศบาลใน
งานให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการก าจัดขยะมูลฝอย -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
-รอ้ยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-จัดท าแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลจัดเก็บ
ข้อมูล และจัดท าแผนชุมชนเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์     
ที่เก่ียวข้อง 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา      
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง :กองคลัง :กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
          ประชาชน 
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4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 

6.3 เพ่ิมศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง 
-จ านวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล  
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
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4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
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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. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
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.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
โครงการที่ด าเนินการจริงแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยตรวจสอบจ าแนกตามจ านวนโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่น ามาตั้งจ่ายงบประมาณ และท าการติดตามโครงการที่ด าเนินการแล้ว  อยู่
ระหว่างด าเนินการ  และท่ียังไม่ได้ด 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 

  

 
แบบประเมินที่ 2 แบบที่ 3/2 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลนาจะหลวยในภาพรวม จ านวน  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็น และกาเครื่องหมาย / ในช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยต่อไป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี   21 – 30 ปี    31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี     51 – 60 ปี    มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
3. การศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืน ๆ  
4. อาชีพ   รับราชการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

 รับจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา   เกษตรกร 
 เกษียณ  ว่างงาน    อ่ืน ๆ(ระบุ)....................... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย            

ที ่ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 1.1การดูแลบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ให้ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาท่อ/ คลองระบายน้ า 
ไม่ให้ช ารุดและอุดตัน 

   

 1.2จัดให้มีถนน ทางเดิน ทางเท้า ท่อ/คลองระบายน้ า 
เพียงพอ 

   

 1.3 ถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางแยก มีไฟฟูาส่องสว่าง    
 1.4 การขยายเขต ประปา ไฟฟูา เพียงพอและทั่วถึง    
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
   

 2.1 มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่าย ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

 2.2 มีตลาดรองรับเพียงพอให้ชุมชนน าสินค้ามาจ าหน่าย    
 2.3 มีการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มอาชีพของชุมชนให้

กลุ่มมีความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 2.4 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต    

 3.1ด้านการศึกษา    
    1.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สะอาด สะดวก เป็นระเบียบ

เรียบร้อย และมีความปลอดภัย 
   

    2.การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กมีความเหมาะสม
ตามวัย 

   

    3.เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย    
   4. ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงาน พูดจาสุภาพ การแต่งกาย และ 

วางตัวเรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   

   5.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม มีคุณภาพ    
 3.2ด้านสาธารณสุข    
    1.การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่เทศบาล    
    2.การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาล

อาหารและโภชนาการ พร้อมการเฝูาระวังภาวะทาง
โภชนาการให้กับชุมชน 
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ที ่ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

 3.การปูองกัน ควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญ และมลภาวะต่าง ๆ 
(มลภาวะทางเสียงฝุุนละออง กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล   ต่าง 
ๆ เป็นต้น),คลองระบายน้ าและบ่อพัก เป็นต้น 
 

   

 4.การส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับชุมชน(จัดให้มีอุปกรณ์
ออกก าลังกายในชุมชน/ลานกีฬา/สนามกีฬา/กิจกรรมออก
ก าลังกาย เป็นต้น) 

   

 3.3ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์    
 1.การให้ค าแนะน าและบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสวัสดิการ

สังคม(การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์,การขอ
ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ์ ต่าง ๆ) 
 

   

 2.ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ด้อย
โอกาส ไร้ที่พ่ึง 

   

  3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

   

 3.4ด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
 1.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกิจกรรม

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีทุกครั้ง 
   

 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

   

 3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีท่ีดีงาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

   

 4.มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับ
ครอบครัวและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
 

   

 5.มีการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา    
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

 4.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล    
 4.2 การก าจัดขยะของเทศบาลได้มาตรฐาน    
 4.3 การท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย 
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ที ่ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

 4.4 การปรับภูมิทัศน์ตามถนน สวนสาธารณะให้มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

   

 4.5 จัดให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค รวมทั้งการ
อนุรักษ์ ดูแล และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

   

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 5.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการของ

เทศบาล เช่น การรับช าระภาษี  การขอรับข้อมูลข่าวสาร 
การขออนุญาตต่าง ๆและการติดต่อราชการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเทศบาล 

   

 5.2 การบริหารงานของคณะบริหารเทศบาล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

   

 5.3 การเอาใจใส่ก ากับดูแลกลุ่ม/องค์กรและสมาคมต่าง ๆ  
ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น กลุ่มอาชีพ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น 

   

 5.4 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

   

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

   

 6.1 มีปูายจราจร เช่น ปูายบังคับ ปูายเตือน ติดตั้งอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

   

 6.2 การจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่ แผงลอย ตามฟุตบาต 
(ทางเดินเท้า) ที่หรือทางสาธารณะ รวมถึงผู้ค้าในตลาดสด
และตลาดอ่ืน ๆ  ในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

   

 6.3 เทศบาลให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

   

 6.4 เจ้าหน้าที่งานปูองกันปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็ว 

   

 6.5รถดับเพลิง รถกู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและ
พร้อมต่อการปฏิบัติ หน้าที่ 

   

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................... ........................................ 
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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 
2. ก าหนดแบบในการติดตามและประเมินผล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม

ทั้งปี เก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จากประชากรในเขตเทศบาล 
6.3  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ก าหนดเป็น  ห้วงท่ี 1  ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 
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 2562 – เดือน กันยายน 2563  
-  ประเมินผลรายยุทธศาสตร์  เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563   
-  ประเมินผลรายโครงการ  เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563 
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ตุลาคม 2562 
-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

กันยายน 2563           
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตร ี

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

รับทราบโดยทัว่กัน 
ธันวาคม 2563 

-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

1.7 ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
1) จดัสรรทรัพยากรของเทศบาลต 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  ทองม ี        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 59/2563  ลงวันที่ 6  มีนาคม 2563
ประกอบด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 
     1.2 นายโยธิน  คตวงษ์   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   กรรมการ 
     1.3 นางสาววลัยพร  อนุสมิ  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว   
     2.1 นางกมลวรรณ  อนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประธานกรรมการ 
     2.2 นางสาวปิยะมาศ  สุวรรณา  นักวิชาการประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
     2.3 นายประเวช  วงษ์ไทย  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   กรรมการและ                

                                                                                                        เลขานุการ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 1. นางสาวณัฐชยาพร  ทองค าบุตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ประธานกรรมการ 
 2. นายค านัย  บุตรจันทร์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ  กรรมการ 
 3. นางกมลวรรณ  อนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรรมการ 
 4. นายประเวช  วงษ์ไทย   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   กรรมการ                                                               
 5. นางกรรณิการ์  สาระมูล  คร ู     กรรมการ

  6. นางอ าไพ  สิมมา   คร ู     กรรมการ
  7. นายสุนทร  เพ็งภู่   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน  กรรมการ
  8. นางสาวเยาวลักษ์  แก้วลึก  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ  

    และเลขานุการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.นายค านัย  บุตรจันทร์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวทิพย์ประภา  ค าสด  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
 3.นางสาววีระญา  คันธเนตร  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
 4.นางสาวนุสบา  กิ้มเกลี้ยง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   กรรมการ  

                                                                                                             และเลขานุการ 
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          1. นางนกวรรณ  มุลน้อยสุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางนันทวรรณ  โวหาร   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 3. นางธิติกานต์  นนท์พรมมา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ กรรมการ 
 4. นายกิตติศักดิ์  โคตทอง  นิติกรช านาญการ    กรรมการ 
 5. นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ                      
                                                                                                            และเลขานุการ 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1. จ.ส.อ.ณรงค์  กะตะศิลา เจ้าพนักงานปูองก้นและบรรเทาสาธารณภัย  ประธานกรรมการ 
 2. พ.จ.อ.ยุทธพล ผลพันธิน เจ้าพนักงานปูองก้นและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ 
 3. นายบุญเพ็ง   เอ้โทบุตร นักการภารโรง     กรรมการ 
 4. นายสราวุธ  อนุภักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ                      
                                                                                                            และเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามประเมินผล 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน e-plan) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

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 

26 44,404,675.00 8 5,766,000.00 6 5,496,000.00 
 - - - 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

7 290,000.00 5 140,000.00   

 - - - 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านคุณภาพชีวติ 

70 41,278,872.00 51 19,572,270.00 33 16,568,958.30 33 16,568,958.30 33 16,568,958.30 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 10,854,900.00 6 1,798,000.00 4 1,555,991.00 4 1,555,991.00 4 1,555,991.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

15 1,963,000.00 11 345,000.00 5 95,790.00 5 95,790.00 5 95,790.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

16 2,688,500.00 7 114,000.00 2 63,955.00 2 63,955.00 2 63,955.00 

 150 101,479,947.00 88 27,735,270.00 50 23,780,694.30 44 18,284,694.30 44 18,284,694.30 
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  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
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แผนการ
ด าเนินการ 

อนมุติั
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และ
การท่องเท่ียว 

3.การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

4.การพฒันาด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.การพฒันาด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีดี 

6.การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน 
สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

รวม 
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รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
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  2.2  สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที ่ 20 
กันยายน 2563โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ     จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 27,735,270 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         
       

  
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 5,766,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 5 140,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 51 19,572,270.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 
1,798,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 345,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

7 
114,000.00 

รวม 88 27,735,270.00 
                               

                               
  2.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีท่ีผ่านมาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์

ในแผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2560 

 ในแผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2561 

ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2562  ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

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 37 11 19 7 54 17 26 8 
2.เศรษฐกิจ 10 - 3 - 3 - 7 5 
3.คุณภาพชีวิต 64 27 40 26 6 34 70 51 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 8 13 7 16 8 16 6 

5.การบริหารบ้านเมืองที่ด ี 39 20 13 12 14 21 15 11 
6.การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

38 11 14 9 14 10 16 7 

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

- - -  - -   

รวมทั้งสิ้น 202 77 102 61 163 90 150 88 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
100 38.11 100 59.80 100 55.21 100 58.66 
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2.4 การประเมินสภาพทั่วไป 
           ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

19 38,565,400.00 54 50,858,920.00 26 44,404,675.00 55 71,339,060.00 64 88,376,320.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

3 160,000.00 3 160,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

40 31,456,000.00 62 35,244,760.00 70 41,278,872.00 75 38,521,650.00 75 39,328,200.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 4,742,600.00 16 4,952,600.00 16 10,854,900.00 16 5,094,900.00 16 5,094,900.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

13 1,795,000.00 14 1,903,000.00 15 1,963,000.00 15 1,963,000.00 15 1,963,000.00 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

14 2,430,000.00 14 2,430,000.00 16 2,688,500.00 16 2,688,500.00 16 2,688,500.00 

รวม 102 79,149,000.00 163 95,549,280.00 150 101,479,947.00 184 119,897,110.00 193 137,740,920.00 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 2563 ปีท่ี 2 2564 ปีท่ี 3 2565 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 

70 41,278,872.00 - - - - - - 

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

33 44,694,675.00 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
ของเทศบาลต าบล 
 นาจะหลวย 

16 10,854,900.00 - - - - - - 

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

31 4,651,500.00 - - - - - - 

รวม 150 101,479,947.00 -      
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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 

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

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. 2563 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16,568,958.30 90.61 - - 16,568,958.30 90.61 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,555,991.00 8.51 - - 1,555,991.00 8.51 

5. การพัฒนาด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

95,790.00 
0.52 

- - 95,790.00 
0.52 

6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

63,955.00 
0.35 

- - 63,955.00 
0.35 

รวม 18,284,694.30 100 - - 18,284,694.30 100 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  ที่
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / - - 7,514,400.00 6,873,600.00 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - - 2,371,200.00 1,795,200.00 
3.เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ /   156,000.00 103,000.00 

รวม    10,041,600.00 8,772,000.00 
ข้อมูล ณ วันที่  12 ธันวาคม 2563 
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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 2563 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ    
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ    
ที่ได้ปฏิบัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 8 

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 7 5 
ด้านคุณภาพชีวิต 70 51 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 6 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 15 11 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

16 7 

รวม 150 88 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 100 ฉบับ   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย    52  คน 52.00 

หญิง  48  คน 48.00 

 รวม 100 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    52 คน  คิดเป็นร้อยละ  52.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    48 คน  คิดเป็นร้อยละ  48.00 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

20-30 ปี 7 คน 7.00 

31-40 ปี 33 คน 33.00 

41-50 ปี 21 คน 21.00 

51-60 ปี 28 คน 28.00 

61 ปี ข้ึนไป 11 คน 11.00 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.00  รองลงมาได้แก่ อายุ 51-60 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 28.00  อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00  อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11 
และอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 23 คน 23.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 39.00 

อนุปริญญา 17  คน 17.00 

ปริญญาตรี 18 คน 18.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 2  คน 2.00 

อ่ืนๆ 1 คน 1.00 

รวม 100 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาได้แก่ 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.00  การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.00 และการศึกษา  
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 17.00  การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.00 และอ่ืน ๆ 1.00 
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 11 คน 11.00 
ลูกจ้าง/พนักงาน

บริษัท 9 คน 9.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 47 คน 47.00 

รับจ้าง 2 คน 2.00 

นักเรียน/นักศึกษา - คน - 

เกษตร 23 คน 23.00 

ข้าราชการเกษียณ 7 คน 7.00 

ว่างงาน 1 คน 1.00 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 130 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.00 
รองลงมาได้แก่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 23.00 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.00 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  คิดเป็นร้อยละ 9.00 ข้าราชการเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 7.00  
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 2.00 แลชะ ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 1.00  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า,          
ท่อระบายน้ า, ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ,ก่อสร้างขยายเขตระบบ
ประปา 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมิน 
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 

1.1การดูแลบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า 
ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร 
รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาท่อ/ คลอง
ระบายน้ า ไม่ให้ช ารุดและอุดตัน 

3 3.00 64 64.00 33 33.00 1.70 4 

พอใจ 

1.2จัดให้มีถนน ทางเดิน ทางเท้า ท่อ/
คลองระบายน้ า เพียงพอ 

3 3.00 69 69.00 28 28.00 1.75 1 

พอใจ 
1.3 ถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางแยก มี
ไฟฟูาส่องสว่าง 

3 3.00 67 67.00 30 30.00 1.73 2 

พอใจ 

1.4 การขยายเขต ประปา ไฟฟูา 
เพียงพอและทั่วถึง 

4 4.00 64 64.00 32 32.00 1.72 3 

       พอใจ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 1 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.73  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1.1) จัดให้มีถนน ทางเดิน ทางเท้า ท่อ/คลองระบายน้ า เพียงพอ  ( 1.75) 
1.2) ถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางแยก มีไฟฟูาส่องสว่าง   ( 1.73) 
1.3) การขยายเขต ประปา ไฟฟูา เพียงพอและทั่วถึง    ( 1.72) 
1.4) การดูแลบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร  ( 1.70) 
     รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาท่อ/ คลองระบายน้ า ไม่ให้ช ารุดและอุดตัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร,ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพ
ของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพของชุมชนสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

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 

2.1 มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
– ลดรายจ่าย ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 1.00 58 58.00 41 41.00 1.60 4 

พอใจ 

2.2 มีตลาดรองรับเพียงพอให้ชุมชนน า
สินค้ามาจ าหน่าย 

4 4.00 75 75.00 21 21.00 1.83 1 

พอใจ 
2.3 มีการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่ม
อาชีพของชุมชนให้กลุ่มมีความยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 4.00 72 72.00 24 24.00 1.80 2 

พอใจ 

2.4 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 5.00 59 59.00 36 36.00 1.69 3 

       พอใจ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 2 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.75  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

2.1) มีตลาดรองรับเพียงพอให้ชุมชนน าสินค้ามาจ าหน่าย   ( 1.83) 
2.2) มีการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มอาชีพของชุมชนให้กลุ่มมีความยั่งยืน 
      ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ( 1.80) 
2.3) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว      ( 1.69) 
2.4) มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่าย    ( 1.60) 
      ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ พัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น,พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก,พัฒนาและส่งเสริมด้าน
กีฬาชุมชนและนันทนาการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน,พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 
3.1 ด้านการศึกษา 

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.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สะอาด 
สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และมี
ความปลอดภัย 
    

5 5.00 87 87.00 8 8.00 1.97 5 

พอใจ 

   2.การจัดการเรียนการสอนส าหรับ
เด็กมีความเหมาะสมตามวัย 
 

7 7.00 85 85.00 8 8.00 1.99 4 

พอใจ 

  3.เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย 8 8.00 85 85.00 6 6.00 2.00 3 

พอใจ 

  4. ครูผูดู้แลเด็ก/พนักงาน พูดจาสุภาพ 
การแต่งกาย และ วางตัวเรยีบร้อย มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ด ี

7 7.00 91 91.00 2 2.00 2.05 1 

       พอใจ  

5.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม   มีคุณภาพ 9 9.00 87 87.00 4 4.00 2.05 2 
       พอใจ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านการศึกษา)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.99  มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลง
มาได้แก่ 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงาน พูดจาสุภาพ การแต่งกาย และ วางตัวเรียบร้อย  ( 2.05) 
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี    
2.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม   มีคุณภาพ    ( 2.05) 
3.เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย     ( 2.00) 
4.การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กมีความเหมาะสมตามวัย  ( 1.99) 
5.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สะอาด สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย   ( 1.97) 
และมีความปลอดภัย 
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3.2 ด้านสาธารณสุข 
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.การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล 

6 6.00 81 81.00 13 13.00 1.93 1 

พอใจ 
2.การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
โภชนาการ พร้อมการเฝูาระวังภาวะ
ทางโภชนาการให้กับชุมชน 

3 3.00 80 80.00 17 17.00 1.86 3 

พอใจ 

3.การปูองกัน ควบคุม แก้ไขเหตุ
ร าคาญ และมลภาวะต่าง ๆ (มลภาวะ
ทางเสียงฝุุนละออง กลิ่นเหม็นจากสิ่ง
ปฏิกูล   ต่าง ๆ เป็นต้น),คลองระบาย
น้ าและบ่อพัก เป็นต้น 

3 3.00 73 73.00 24 24.00 1.79 4 

พอใจ 

4.การส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับ
ชุมชน(จัดให้มีอุปกรณ์ออกก าลังกายใน
ชุมชน/ลานกีฬา/สนามกีฬา/กิจกรรม
ออกก าลังกาย เป็นต้น) 

7 7.00 75 75.00 18.00 18 1.89 2 

       พอใจ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านสาธารณสุข)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.87  มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลง
มาได้แก่ 

1. การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่เทศบาล   ( 1.93) 
2. การส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับชุมชน(จัดให้มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
   ในชุมชน/ลานกีฬา/สนามกีฬา/กิจกรรมออกก าลังกาย เป็นต้น)  ( 1.89) 
3. การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ  ( 1.86) 
   โภชนาการ พร้อมการเฝูาระวังภาวะทางโภชนาการให้กับชุมชน    

 4. การปูองกัน ควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญ และมลภาวะต่าง ๆ   ( 1.79) 
   (มลภาวะทางเสียงฝุุนละออง กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล   ต่าง ๆ เป็นต้น), 
   คลองระบายน้ าและบ่อพัก เป็นต้น 
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3.3ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
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.การให้ค าแนะน าและบริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านสวัสดิการสังคม(การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวย
เอดส์,การขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ์ 
ต่าง ๆ) 

9 9.00 82 82.00 9 9.00 2.00 1 

พอใจ 

2.ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่
พ่ึง 

6 6.00 85 85.00 9 9.00 1.85 3 

พอใจ 

3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการขึ้น
ทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

7 7.00 86 86.00 7 7.00 2.00 2 

พอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   
1.95  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับ
ความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. การให้ค าแนะน าและบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสวัสดิการสังคม  ( 2.00) 
   (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์,การขอขึ้นทะเบียน 
   เพ่ือรับสิทธิ์ ต่าง ๆ)    
2. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พ่ึง ( 2.00) 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ( 1.85) 
   เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด          
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3.4ด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบและร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทุกครั้ง 

9 9.00 90 90.00 1 1.00 2.08 1 

พอใจ 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

6 6.00 92 92.00 2 2.00 2.04 2 

พอใจ 
3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีที่ดีงาม อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

6 6.00 90 90.00 4 4.00 2.02 3 

       พอใจ  
4.มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรมอันดีให้กับครอบครัวและ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

4 4.00 92 92.00 4 4.00 2.00 4 

       พอใจ  

5.มีการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา 5 5.00 89 89.00 6 6.00 1.99 5 

       พอใจ  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย  

 2.03  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียง
ตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกิจกรรม   ( 2.08) 
   ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีทุกครั้ง    
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ( 2.04) 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต   ( 2.02) 
   ประเพณีท่ีดีงาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 4.มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับครอบครัว  ( 2.00) 
   และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน   
5.มีการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา      ( 1.99) 
 



 

 หน้า 90 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม,พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

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 

4.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 
 

2 2.00 75 75.00 23 23.00 1.79 3 

พอใจ 

4.2 การก าจัดขยะของเทศบาลได้
มาตรฐาน 

2 2.00 78 78.00 20 20.00 1.82 1 

พอใจ 
4.3การท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย 
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

1 1.00 72 72.00 27 27.00 1.74 4 

       พอใจ  
4.4 การปรับภูมิทัศน์ตามถนน 
สวนสาธารณะให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

2 2.00 76 76.00 22 22.00 1.80 2 

       พอใจ  

4.5 จัดให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค 
รวมทั้งการอนุรักษ์ ดูแล และบ ารงุรักษา
แหล่งน้ า 

2 2.00 70 70.00 28 28.00 1.74 5 

       พอใจ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 4   
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.78  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

4.1 การก าจัดขยะของเทศบาลได้มาตรฐาน     ( 1.82) 
4.2 การปรับภูมิทัศน์ตามถนน สวนสาธารณะให้มีความสวยงาม   ( 1.80) 
     เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.3 การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล     ( 1.79) 
4.4 การท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย    ( 1.74) 
4.5 จัดให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ ดูแล   ( 1.74) 
     และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ ส่งเสริมการทีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน,เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการบริการประชาชน,พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม,ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริการงานทะเบียน 

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 

5.1 ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการบริการของเทศบาล เช่น 
การรับช าระภาษี  การขอรับข้อมูล
ข่าวสารการขออนุญาตต่าง ๆและการ
ติดต่อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาล 

9 9.00 72 72.00 19 19.00 1.90 1 

พอใจ 

5.2 การบริหารงานของคณะบริหาร
เทศบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

2 2.00 73 73.00 25 25.00 1.77 4 

พอใจ 
5.3 การเอาใจใส่ก ากับดูแลกลุ่ม/
องค์กรและสมาคมต่าง ๆ  ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น กลุ่ม
อาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เป็นต้น 

2 2.00 80 80.00 18 18.00 1.84 3 

       พอใจ  

5.4 การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

1 1.00 87 87.00 87.00 12.00 1.89 2 

       พอใจ  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 5   
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.85  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

5.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการของเทศบาล    ( 1.90) 
     เช่น การรับช าระภาษี  การขอรับข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตต่าง ๆ 
     และการติดต่อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล      
5.4 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   ( 1.89) 
5.3 การเอาใจใส่ก ากับดูแลกลุ่ม/องค์กรและสมาคมต่าง ๆ      ( 1.84) 
    ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น กลุ่มอาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    เป็นต้น 
5.2 การบริหารงานของคณะบริหารเทศบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  ( 1.77) 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านจัดระเบียบของชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย ,พัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม,ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด,
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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 

6.1 มีปูายจราจร เช่น ปูายบังคับ ปูายเตือน 
ติดตั้งอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

1 1.00 61 61.00 38 38.00 1.63 5 

พอใจ 
6.2 การจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่ แผงลอย 
ตามฟุตบาต (ทางเดินเท้า) ท่ีหรือทาง
สาธารณะ รวมถึงผู้ค้าในตลาดสดและตลาด
อื่น ๆ  ในเขตเทศบาลให้มคีวามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

2 2.00 69 69.00 29 29.00 1.73 4 

พอใจ 

6.3 เทศบาลให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั แก่
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

4 4.00 68 68.00 28 28.00 1.76 2 

       พอใจ  

6.4 เจ้าหน้าที่งานปูองกันปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว 

2 2.00 79 79.00 19 19.00 1.83 1 

       พอใจ  

6.5รถดับเพลิง รถกู้ภัย ถึงสถานที่เกิด
เหตุอย่างรวดเร็วและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติ หน้าที่ 

3 3.00 76 76.00 21 21.00 1.76 3 

       พอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 94 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 6   
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.74  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

6.1 เจ้าหน้าที่งานปูองกันปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว  ( 1.83) 
6.2 เทศบาลให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ( 1.76) 
    แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
6.3 รถดับเพลิง รถกู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและพร้อมต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ( 1.76) 
6.4 การจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่ แผงลอย ตามฟุตบาต (ทางเดินเท้า)    ( 1.73) 
    ที่หรือทางสาธารณะ รวมถึงผู้ค้าในตลาดสดและตลาดอ่ืน ๆ  ในเขตเทศบาล 
    ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.5 มีปูายจราจร เช่น ปูายบังคับ ปูายเตือน ติดตั้งอย่างเหมาะสม เพียงพอ  ( 1.63) 
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 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
ตางรางที่ 6 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      
ผู้เสนอ/คน 

คิดเป็นร้อยละ 

1.ระบบไฟฟูาส่องสว่างความมีการติดตามปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ 

2 6.45 

2. เทศบาลต าบลนาจะหลวยไม่มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

2 6.45 

3.รถขยะเวลาเก็บขยะแล้วน้ าเน่าเหม็นที่อยู่บนก้นถังไหลออกจากรถขนขยะลง
บนพื้นผิวถนนบริเวณรอบ ๆ ตลาดสด เป็นไปได้ไหมอยากให้มีถึงเก็บน้ าเน่า
เหม็นเหมือนรถขนขี้ยางพารา 

1 3.22 

4.การฉีดพ่นยาฆ่ายุงอยากให้ฉีดพ่นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกแล้วค่อยฉีดพ่นกัน 

1 3.22 

5.อยากให้เทศบาลท าถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน 1 3.22 

6.อยากให้เทศบาลดูแลเรื่องความสว่างในชุมชนเพราะถนนบางเส้นไม่มี
หลอดไฟอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

1 3.22 

7.ถนนบางเส้นบางสายในเขตเทศบาลยังเป็นถนนคันดิน อยากให้เทศบาลท า
ถนนให้เป็นถนนคอนกรีต 

1 3.22 

8.ควรขยายเขตบริการน้ าประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 1 3.22 

9.การเก็บภาษีโรงเรือนหรือพ้ืนที่ท าการเกษตรควรได้รับการยกเว้นหรือเก็บ
ภาษีในอัตราที่น้อย 

1 3.22 

10.ระบบการกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ 1 3.22 

11.การลอกคลองการท าความสะอาดให้ท าอย่างสม่ าเสมอ  1 3.22 

12.การเก็บขยะควรเก็บทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรค และเพ่ือความสวยงาม 1 3.22 

13.อยากให้พนักงานเก็บขยะเก็บก่ิงไม้ที่ตัดขึ้นรถขยะไปด้วย 1 3.22 

14.อยากให้เทศบาลจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล             
ต าบลนาจะหลวย 

1 3.22 

15.กาจัดระเบียบ ยังไม่ดีพอ เช่นไหล่ถนนสายกลางและตรอกซอย ยังไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สิ่งปลูกสร้างล้ าเขตที่ก าหนด(ยื่นออกไหล่ถนนมากไป)ควร
ควบคุมให้เป็นไปตาม พรบ.ที่ก าหนด 

1 3.22 

16.อยากให้เทศบาลท าคลองระบายน้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 – ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 3 

1 3.22 

17. เทศบาลควรติดไฟฟูาส่องสว่างบริเวณแยกบ้านโคกน้อย  1 3.22 

18. พนักงานเก็บขยะของเทศบาลน าขยะมาเก็บไว้ในชุมชน(ชุมชนห้วยโลก) 
อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค  เทศบาลควรตรวจสอบให้ด้วย 

1 3.22 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      
ผู้เสนอ/คน 

คิดเป็นร้อยละ 

19. ควรจัดให้มีถังขยะให้ทั่วถึงทุกชุมชน 1 3.22 

20. ควรเพิ่มปูายจราจรตามแยกและซอยต่าง ๆ  1 3.22 

21.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
โรคโควิค 19 

1 3.22 

22.การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เห็นแนวทางปฏิบัติที่
เด่นชัด 

1 3.22 

23.อยากให้เทศบาลปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบไม่ให้มี
สิ่งของกีดขวางทางเท้า  

1 3.22 

24.อยากให้เทศบาลปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย และเครื่องออกก าลังกาย 1 3.22 

25.เทศบาลถมคลองระบายน้ าที่ตลาดท าให้น้ าเสียไม่มีที่ระบายออก 1 3.22 

26.อยากให้เทศบาลจัดระเบียบตลาดให้เป็นระเบียบร้อยและสะอาด 1 3.22 

27.ปัญหาที่เกิดกับชุมชนบางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน แก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

1 3.22 

28.อยากให้แก้ปัญหาการเผาถ่านในเขตชุมชน                                          1 3.22 

29.ในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทางเทศบาลแจ้งให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบด้วยจะได้ท าการติดตามการท างาน
ของผู้รับเหมา 

1 3.22 

รวม 31 100 
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โครงการที่ด าเนินการ 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ  พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
รัชกาลที่ 9 

100,000.00 98,215.00 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ด้านคุณภาพชีวิต วันพ่อแห่งชาติ 60,0000.00 59,816.00 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานวันแม่แห่งชาติ 70,000.00 63,899.00 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ด้านคุณภาพชีวิต วันปิยะมหาราช 50,000.00 50,000.00 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 ด้านคุณภาพชีวิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

100,000.00 62,330.00 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 ด้านคุณภาพชีวิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 

100,000.00 22,985.00 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ด้านคุณภาพชีวิต วันฉัตรมงคล 50,000.00 50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
8 ด้านคุณภาพชีวิต จัดพิธีพระราชทานพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ 

50,000.00 49,975.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 ด้านคุณภาพชีวิต อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

769,300.00 737,000.00 กองการศึกษา 

10 ด้านคุณภาพชีวิต แข่งขันทักษะวิชาการส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

10,000.00 10,000.00 กองการศึกษา 

11 ด้านคุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

278,800.00 278,800.00 กองการศึกษา 

12 ด้านคุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

190,970.00 101,700.00 กองการศึกษา 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

13 ด้านคุณภาพชีวิต การแข่งขันกีฬาไทยสีเ่ผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต าบลนาจะหลวยต้านยา
เสพติด 

200,000.00 20,000.00 กองการศึกษา 

14 ด้านคุณภาพชีวิต ค่าอาหารเสริม(นม) 2,014,500.00 1,782,764.30 กองการศึกษา 
15 ด้านคุณภาพชีวิต เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็ก

ปฐมวัยและผู้ปกครอง 
100,000.00 97,112.00 กองการศึกษา 

16 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000.00 199,058.00 กองการศึกษา 
17 ด้านคุณภาพชีวิต วันเด็กแห่งชาติ 122,000.00 122,000.00 กองการศึกษา 
18 ด้านคุณภาพชีวิต สวดมนต์ข้ามปี 30,000.00 27,9874.00 กองการศึกษา 
19 ด้านคุณภาพชีวิต อาหารกลางวัน โรงเรียน 

นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
3,304,000.00 3,194,000.00 กองการศึกษา 

20 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีออกพรรษา 30,000.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองการศึกษา 

21 ด้านคุณภาพชีวิต ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 200,000.00 179,775.00 กองการศึกษา 
22 ด้านคุณภาพชีวิต ปูองกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
175,000.00 166,045.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
23 ด้านคุณภาพชีวิต ปูองกันไข้เลือดออกและโรค

ไข้มาลาเรีย 
80,000.00 78,900.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
24 ด้านคุณภาพชีวิต สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า 
65,000.00 56,800.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
25 ด้านคุณภาพชีวิต สนับสนุนการปฏิบตัิงานและการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไดร้ับผล 
กระทบจากมาตรการสนับสนุน
การปูองกันและควบคมุโรคติดต่อ
กรณีโรคตดิเช้ือไวรสั โคโร่นา 
2019  

125,000.00 97,200.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

26 ด้านคุณภาพชีวิต สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

180,000.00 180,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

27 ด้านคุณภาพชีวิต เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 7 ชุมชน 

140,000.00 140,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

28 ด้านคุณภาพชีวิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

50,000.00 38,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

29 ด้านคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,514,400.00 6,873,600.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30 ด้านคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,371,200.00 1,795,200.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

31 ด้านคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 156,000.00 103,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

32 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

70,000.00 36,000.00 กองช่าง 

33 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าจ่างเหมาบริการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1,428,000.00 1,420,200.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

34 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้้า 
ห้วยซัน 

50,000.00 49,791.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

35 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้้าห้วย
โลก 

50,000.00 50,000.00 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

36 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรม “กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เสริมสร้างธรรมภิบาล” 

20,000.00 20,000.00 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

37 ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

20,000.00 20,000.00  กองคลัง 

38 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเสียภาษีทุกประเภท 

20,000.00 5,840.00 กองคลัง 

39 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

20,000.00 19,950.00 กองคลัง 

40 

ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ(สถานท่ีกลาง) 
อ้าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี

30,000.00 30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ 

41 

ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 

54,000.00 53,955.00 ส านักปลัดเทศบาล 

42 

ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000.00 10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 200,000.00 กองช่าง 

2 

ด้านเศรษฐกิจ  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนท่ัวไป
เกี่ยวกับ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540” 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 
ด้านเศรษฐกิจ  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตร 
 "การท าขนม" 

40,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 
ด้านเศรษฐกิจ  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร  
“เลี้ยงกบ” 

20,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 
ด้านเศรษฐกิจ  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร  
“เพาะเห็ด” 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 
ด้านเศรษฐกิจ  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร  
“การท าบรรจุภัณฑ์” 

20,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ด้านคุณภาพชีวิต วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันท่ีระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 ด้านคุณภาพชีวิต ห้องเรียนวัยเก๋าวัยทีนวัยละอ่อน 10,000.00 กองการศึกษา 
9 ด้านคุณภาพชีวิต To Be Number One 10,000.00 กองการศึกษา 
10 ด้านคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร

สด ร้านอาหาร 
40,000.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

11 ด้านคุณภาพชีวิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต้าบลนา
จะหลวย 

50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 ด้านคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 100,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

13 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขต
เทศบาลตา้บลนาจะหลวย กิจกรรม การให้การ
สงเคราะห์ด้านคณุภาพชีวิตของประชาชน 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีสงกรานต์ 200,000.00 กองการศึกษา 
15 ด้านคุณภาพชีวิต จัดท้าต้นเทียนพรรษา 360,000.00 กองการศึกษา 
16 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000.00 กองการศึกษา 
17 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000.00 กองการศึกษา 
18 ด้านคุณภาพชีวิต ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน สร้าง

วัฒนธรรมสุจริตตามวิถีพุทธ 
50,000.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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19 ด้านคุณภาพชีวิต จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด 220,000.00 กองการศึกษา 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

20 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติ 

35,000.00 กองช่าง 

21 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 100,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

22 ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมเรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการ
เลือกตั้ง 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

23 ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดงานวันเทศบาล 50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24 ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประกวดค้าขวัญ ต่อต้านการทุจริต 10,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

วันท้องถิ่นไทย 38,600.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

26 ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

27 ด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 

80,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

28 ด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29 ด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมอปพร.เนื่องในวัน อปพร.เทศบาล
ต้าบลนาจะหลวย 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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โครงการอยูร่ะหว่างด้าเนินการ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 

900,000.00 กองช่าง 

2 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุนัย ณ อุบล 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 

722,000.00 
กองช่าง 

3 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนพลานแก้ว ชุมชนห้วย
โลก หมู่ที่ 7 

1,531,000.00 
กองช่าง 

4 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 1 
ชุมชนหลักเมือง หมูที่ 8 

681,000.00 
กองช่าง 

5 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 5 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

911,000.00 กองช่าง 

6 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
ถนนเถาว์ถวิลย์เชื่อมต่อถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

751,000.00 กองช่าง 

7 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง 

300,000.00 กองช่าง 

8 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการกิจการงานช่างเพ่ือการบริการ
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่าK) 

100,000.00 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 

ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
1.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิสตูร 
โยธาภิบาล 6 ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่11  

900,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

2.ก่อสร้างขยาย ไหล่ทาง 
คสล. ถนนสุนัย ณ อุบล 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  

722,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

3.ก่อสร้างสะพาน คสล. ถน
นพลานแก้วข้ามล าห้วยโลก 
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

1,531,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

4.ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป  
ตัวยู ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที่ 8 

681,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 
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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.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล5 ชุมชน    
ศรีพรหม หมู่ที่ 10 

911,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

6.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนเถาว์ถวิลย์
เชื่อมต่อถนนสุขาภิบาล1 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

751,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

7.ปรับปรุงสวน สาธารณะ
เฉลิม พระเกียรต ิ
(สวนสวรรค์) 

200,000.00   / สานสาธารณะได้
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง -     สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

8.จ้างส ารวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

70,000.00 /   การออกแบบได้
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

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

100 กองช่าง 
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2)ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การลงทุน และการท่องเที่ยว 

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  
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป             
 

1.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับ 
“พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540” 

10,000.00   / 1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมและผู้น าชุมชน
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

คน      2.ประชาชนมี
ความรู ้
ความเข้าใจ
ช่องทางในการ
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารเพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน              

1.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน
หลักสตูร "การท าขนม" 

40,000.00   / 1.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

คน      2.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่าย
อาหารปฏิบัติตาม
มาตรฐานของ
มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด
รสชาดอร่อย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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  
 

2.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสตูร “การท าบรรจุ
ภัณฑ”์ 

20,000.00   / ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการท า
ขนมไทยร้อยละ80
ของเปูาหมาย 

      ผู้เข้าร่วมอบรม
น าความรูไ้ป
ปฏิบัติและ
พัฒนาเป็น
อาชีพสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว
มากกว่าร้อยละ
80 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสตูร “เพาะเห็ด” 

30,000.00   / 1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วม กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10 

      2.กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสตูร “เลี้ยงกบ” 

20,000.00   / 1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วม กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10 

      2.กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 
 
 

  

 



 

 หน้า 109 
 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   

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.จัดงานพระราชพิธีวันคลา้ย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่9 

50,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
 

คน - 500 +500 /  ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทกุ
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิศร            
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  
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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  
 

2.จัดงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจลุจอม
เล้าเจา้อยู่หัว 

100,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ80 
 

คน - 800 +500 /  ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเล้า
เจ้าอยู่หวั 

100 ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
 

60,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

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

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

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

คน  500 +500 /  ประชาชนมีทัศนะคติ
ที่ดีต่อการอนุรกัษ์สืบ
สานงานประเพณจีัด
งานวันแมแ่ห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 60 

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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.จัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูรรัชกาลที่10 

100,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ80 
 

คน - 500 +500 /  ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

ร้อยละ
80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ        
พระบรมราชิน ี

100,000.00 /   การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
 

คน - 500 +500 /  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรุณาธิคุณ
มากกว่าร้อยละ80 

ร้อยละ
80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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. วันฉัตรมงคล 50,000.00 /   การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
 

คน - 500 +500 /  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรุณาธิคุณ
มากกว่าร้อยละ80 

ร้อยละ
80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8.จัดพิธีพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ 

50,000.00 /   การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
 

คน - 500 +500 /  เกิดจิตส้านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุและ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ร้อยละ 80 
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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.ธรรมะพัฒนาจติใจสาน
สายใยชุมชน "สร้างวัฒนธรรม
สุจรติ ตามวิถีพุทธ" 

20,000.00   / 1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 

      2.พนักงานเทศบาล
มีทัศนะคติที่ดีต่อ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
70 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10.วันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
และวันท่ีระลึกถึงมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 

50,000.00   / การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ80ของเปูาหมาย 
 

      ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรุณาธิคุณ
มากกว่าร้อยละ80 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน              

1.จัดซื้อผ้าหม่ต้านภัยหนาว
ส าหรับประชาชนท่ัวไปที่
ประสบภัยทุกกลุม่(จากการ
ประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล) 

100,000.00   / ผ้าห่มต้านภัยหนาว
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

      ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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 กอง
การศึกษา 

2.แข่งขันทักษะวิชาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั     

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

คน 149 149 เท่า
เดิม 

 /   เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมีความ
เป็นเลิศทางทักษะ
วิชากร 

100 กอง
การศึกษา 

 
 



 

 หน้า 115 
 

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.เรียนรูสู้่โลกกว้างของเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

คน 200 300 +100 /  เด็กได้เกิดการ
เรียนรูจ้ิตนาการ
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย 

100 กอง
การศึกษา 

4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา กิจกรรมที่ 1:พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

937,000.00   / ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

คน       สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 กอง
การศึกษา 



 

 หน้า 116 
 

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.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

769,300.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 149 149  เท่า
เดิม 

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

100 กอง
การศึกษา 

6.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรยีน    
ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

190,970.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 149 149  เท่าเดิม /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



 

 หน้า 117 
 

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.ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

278,800.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 149 149  เท่าเดิม /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 

8.ห้องเรียนวันเก๋าวันทีน
วัยละอ่อน 

10,000.00   / สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยจ านวน 
100 คน 

คน      พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้ทักษะ
ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 หน้า 118 
 

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.To Be Number One 10,000.00   / สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
จ านวน 100 คน 
 

คน      เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้มี
ความรู้ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

 กอง
การศึกษา 

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

2,014,500.00 /   อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติ  

คน 149 149 เท่า
เดิม 

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

100 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



 

 หน้า 119 
 

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.อาหารกลางวัน โรงเรียน
นาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์)(อุดหนุนโรงเรียน        
นาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์)) 
 
 
 
 
 
 

3,304,000.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 793 786 -7  /   สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 



 

 หน้า 120 
 

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  
 

3.4 แผนงานสาธารณสุข               

2.ส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

9,000.00 /   สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ตัว      ปริมาณโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

3.ปูองกันไข้เลือดออกและโรค
ไข้มาลาเรยี 

80,000.00 /   ปริมาณผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลง   
ร้อยละ 60  

คน -     ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

4.ปูองกันโรคระบาดในสัตว ์ 30,000.00   / สัตว์ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

บาท      ปริมาณโรคระ
บาทในสัตว์
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

5.ปูองกนัและควบคุม
โรคตดิต่อ 

 
30,000.00 

/   ปริมาณผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลงร้อย
ละ 60  

คน -     ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 



 

 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  
 

6.ฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร 

40,000.00   / 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 

8.สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

65,000.00 /   สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบล  นาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 
 

ตัว - 1,500 +1,500 /  1.ปริมาณโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
2.ปริมาณ
อุบัติเหตุที่เกดิ
จากสุนัขกัด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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  
 

3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์              

1.จัดกิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 100,000.00   / ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

คน      ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ 
สัวสดิการ

สังคม/ส านกั
ปลัดเทศบาล 

2.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

50,000.00   / 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.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย กิจกรรม 
การให้การสงเคราะห์ด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

30,000.00   / 1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือตรงตาม
ก าหนดเวลา ร้อยละ 
100 
 

      2.ปัญหาสุขภาพ
ของผู้ด้อยโอกาส
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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  
 

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนการ             

 

1.จัดงานประเพณีวันออก
พรรษา 

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 200,000.00 /    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. สวดมนต์ข้ามป ี 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 

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

คน       ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณี
สงกรานต์
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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  
 

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

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

 กอง
การศึกษา 

6.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000.00 /  / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน      ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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  
 

7.จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

30,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

      ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

 กอง
การศึกษา 

8..จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพตดิ 
 
 
 

200,000.00 
 

/    ชุมชนส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

/    คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

9.การแข่งขันกีฬาภูจองคัพ
ต้านยาเสพติด 

200,000.00   / ประชาชนส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

ทีม      คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 กอง
การศึกษา 

10.ฮีตสิบสองคองสิบสี่ 200,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและมี
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 

คน 800 1,000 +200 /  ประชาชนตระหนัก
ในการหวงแหน
วัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

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  
 

3.7 แผนงานงบกลาง               

1..จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

7,514,400.00 
 

/    ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 847 867 +20 /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

2,371,200.00 
 

/     ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 188 186 -2  /   ปัญหาสุขภาพ 
ผู้พิการลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

156,000.00 
 

/   ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 19 16 -3  /   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 7,000 7,000 เท่า
เดิม 

/  ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

100 กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดล้อม 
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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 2 +1 /  ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

2.ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ
ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ (จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 

35,000.00   / ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน      ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาล
ในการปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
70 

 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.ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 240,000.00 /   ฝังกลบขยะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 - 12 เดือน +12 
เดือน 

/  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

4.ปรับภูมิทัศนภ์ายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

70,000.00 /   การปรับภูมิทัศน์
เป็นไปตามรูปแบบ 

ชุมชน - 7 +7 /  ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

5.จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

1,428,000.00 
 

/   การจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตามก าหนด 

คน 13 13 เท่า
เดิม 

/  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

6.บริหารจดัการขยะใน
ครัวเรือน 

100,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 

      ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดเก็บขยะ ให้
ถูกวิธี เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

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.จัดงานวันเทศบาล 50,000.00 /  / ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

      ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการใช้
บริการของเทศบาล
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

2.ฝึกอบรม “เรยีนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการ
เลือกตั้ง” 

30,000.00 
 

  / ประชาชนเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 

      1.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบ
ประชาธิปไตยการ
เลือกตั้งและเป็น
พลเมืองที่ดีในวิถี
ประชาธิปไตยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 งานนิติ
การและ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.ฝึกอบรม กฎหมายวิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมา ภิบาล  
 

20,000.00 /   ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
และยึดมั่นตามหลกั    
ธรรมาภิบาลเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

คน - 117 +117 /  เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของธง
ชาติไทย 

100 งานนิตกิาร
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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.วันท้องถิ่นไทย 38,600.00   / ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการพนักงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ัวไป เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

      ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการ
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภัคดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5.เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
(สถานที่กลาง) อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

30,000.00   / ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) 
อ าเภอ  นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง  

 

บาท - 30,000.00 +30,000   ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือร้อยละ 70 

70 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเสยีภาษีทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 
 
 

20,000.00 
 

/   ผู้ประกอบการเข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

คน 300 300 เท่าเดิม /  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  
 

7.ปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร ์
 

20,000.00 
 

/   การปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 

บาท - 20,000.00 +20,000.00 /  รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 

1.ร้อยละ20 
2.ร้อยละ 5 

กองคลัง 

8.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
 

20,000.00 /   ผู้ประกอบการเข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

คน      รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 

1.ร้อยละ20 
2.ร้อยละ 5 

กองคลัง 

9.ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ ี
 

   / การปรับปรุง 
ระบบแผนทีภ่าษี
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 

      รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 กองคลัง 

10.ประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

10,000.00   / เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต้าบล
นาจะหลวยมีส่วนใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

      เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต้าบล
นาจะหลวยเข้ารว่ม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

 กอง
การศกึษา 
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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

ตัวชี้วดั 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

19. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น" 

50,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน      ปริมาณปัญหา
และประเด็นการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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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 

          

 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน           

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      อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลัด 
เทศบาล 

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

30,000.00 
 
 
 
 
 

 

  / 1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

คน      ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 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  
 

4.อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิจังหวัดอุบลราชธานี
ตามโครงการปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

10,000.00 /   หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
 

บาท 10,000.00 10,000.00 เท่า
เดิม 

/  คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

70 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5.ฝึกอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน     
(จากการประชุมประชาคม
ชุมชนและระดับเทศบาล) 

30,000.00   / เหตุสาธารณภัย
ลดลงร้อยละ 10 

คน      ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม 6 ยุทธศาสตร์  
           ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย   ในภาพรวม 6  ยุทธศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.80 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยแยกรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิต  รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยน ามาจัดเรียงล าดับยุทธศาสตร์  
ด้านต่างๆ ในระดับที่มีความพึงพอใจเรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ 

1. การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.95 
2. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอยู่ในระดับพอใจ 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.85 
3. การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพอใจ 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.78 
4. การด าเนินงานด้าน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวอยู่ในระดับพอใจ 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.75 
5. การด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.74 
6. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.73 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      

ผู้เสนอ/คน 
คิดเป็นร้อยละ 

1.ระบบไฟฟูาส่องสว่างความมีการติดตามปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ 

2 6.45 

2. เทศบาลต าบลนาจะหลวยไม่มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

2 6.45 

3.รถขยะเวลาเก็บขยะแล้วน้ าเน่าเหม็นที่อยู่บนก้นถังไหลออกจากรถขนขยะลง
บนพื้นผิวถนนบริเวณรอบ ๆ ตลาดสด เป็นไปได้ไหมอยากให้มีถึงเก็บน้ าเน่า
เหม็นเหมือนรถขนขี้ยางพารา 

1 3.22 

4.การฉีดพ่นยาฆ่ายุงอยากให้ฉีดพ่นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกแล้วค่อยฉีดพ่นกัน 

1 3.22 

5.อยากให้เทศบาลท าถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน 1 3.22 

6.อยากให้เทศบาลดูแลเรื่องความสว่างในชุมชนเพราะถนนบางเส้นไม่มี
หลอดไฟอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

1 3.22 

7.ถนนบางเส้นบางสายในเขตเทศบาลยังเป็นถนนคันดิน อยากให้เทศบาลท า
ถนนให้เป็นถนนคอนกรีต 

1 3.22 

8.ควรขยายเขตบริการน้ าประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 1 3.22 

9.การเก็บภาษีโรงเรือนหรือพ้ืนที่ท าการเกษตรควรได้รับการยกเว้นหรือเก็บ
ภาษีในอัตราที่น้อย 

1 3.22 

10.ระบบการกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ 1 3.22 

11.การลอกคลองการท าความสะอาดให้ท าอย่างสม่ าเสมอ  1 3.22 

12.การเก็บขยะควรเก็บทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรค และเพ่ือความสวยงาม 1 3.22 

13.อยากให้พนักงานเก็บขยะเก็บก่ิงไม้ที่ตัดขึ้นรถขยะไปด้วย 1 3.22 

14.อยากให้เทศบาลจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล             
ต าบลนาจะหลวย 

1 3.22 

15.กาจัดระเบียบ ยังไม่ดีพอ เช่นไหล่ถนนสายกลางและตรอกซอย ยังไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สิ่งปลูกสร้างล้ าเขตที่ก าหนด(ยื่นออกไหล่ถนนมากไป)ควร
ควบคุมให้เป็นไปตาม พรบ.ที่ก าหนด 

1 3.22 

16.อยากให้เทศบาลท าคลองระบายน้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 – ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 3 

1 3.22 

17. เทศบาลควรติดไฟฟูาส่องสว่างบริเวณแยกบ้านโคกน้อย  1 3.22 

18. พนักงานเก็บขยะของเทศบาลน าขยะมาเก็บไว้ในชุมชน(ชุมชนห้วยโลก) 
อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค  เทศบาลควรตรวจสอบให้ด้วย 

1 3.22 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      
ผู้เสนอ/คน 

คิดเป็นร้อยละ 

19. ควรจัดให้มีถังขยะให้ทั่วถึงทุกชุมชน 1 3.22 

20. ควรเพิ่มปูายจราจรตามแยกและซอยต่าง ๆ  1 3.22 

21.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
โรคโควิค 19 

1 3.22 

22.การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เห็นแนวทางปฏิบัติที่
เด่นชัด 

1 3.22 

23.อยากให้เทศบาลปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบไม่ให้มี
สิ่งของกดีขวางทางเท้า  

1 3.22 

24.อยากให้เทศบาลปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย และเครื่องออกก าลังกาย 1 3.22 

25.เทศบาลถมคลองระบายน้ าที่ตลาดท าให้น้ าเสียไม่มีที่ระบายออก 1 3.22 

26.อยากให้เทศบาลจัดระเบียบตลาดให้เป็นระเบียบร้อยและสะอาด 1 3.22 

27.ปัญหาที่เกิดกับชุมชนบางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน แก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

1 3.22 

28.อยากให้แก้ปัญหาการเผาถ่านในเขตชุมชน                                          1 3.22 

29.ในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทางเทศบาลแจ้งให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบด้วยจะได้ท าการติดตามการท างาน
ของผู้รับเหมา 

1 3.22 

รวม 31 100 
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ภาคผนวก 
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