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    ส่วนที่   1 
 บทน า 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี            
ข้อ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี             

“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ 
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ 
วิธีการท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

           ในส่วนของ “การประเมินผล”เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 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
เชื่อถือได้ 
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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 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า และมีภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
“ภูจองนายอย” เป็นภู เขาที่อยู่ ใน พ้ืนที่ของอ าเภอนาจะหลวย ชาวอ าเภอนาจะหลวยจึงถือ เอา                      
“ภูจองนายอย” เป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

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

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1) ที่ตั้ง    
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองอุบลราชธานีห่าง

จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ  110 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ  700กิโลเมตร โดยส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 269บ้านศรีพรหม หมู่ที่  10 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
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  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 

ทิศใต้   
จากหลักเขตท่ี  3 เป็นเส้นขนานระยะ  400  เมตร  กับซอยจัดสรร 3ฟากไปทางทิศตะวันตก

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

จากหลักเขตที ่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 าฝนโดย เฉลี่ย ประมาณ 
1,700 ล้านลบ.ม./ปี พื้นที่กลางตัวอ าเภอนาจะหลวยเป็นแอ่งกระทะมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 623.2 ฟุต 

สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
  -ทางตอนเหนือของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพพ้ืนที่ราบสูงถึงลูกคลื่นตลอดบริเวณนี้
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพือ่การเกษตร 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 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมกับ
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน   
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
               แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วย
ซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
               - 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 
             -ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้มีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 
            - ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่คอย
รองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
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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  แสดงสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย 

ผลการเลือกตั้ง 
จ านวน   
ผู้มีสิทธิ
(คน) 

จ านวน        
ผู้มาใช้สิทธ ิ

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 

(บัตร) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 

(บัตร) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นายกเทศมนตรตี 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 6 พฤษภาคม 2564 

    3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

          ด้านประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
รายการ ปีปัจจุบัน(2564) ปีที่แล้ว(2563) 2 ปีที่แล้ว (2561) 

ประชากรชาย  (คน) 3,627 3,668 3,709 
ประชากรหญิง (คน) 3,658 3,638 3,689 
รวมประชากร(คน) 7,285 7,306 7,398 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,655 2,627 2,602 

 แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 580 583 1,163 399 
8 บ้านหลักเมือง 790 850 1,640 635 
10 บ้านศรีพรหม 596 615 1,211 440 
11 บ้านกลางเมือง 433 431 864 451 
12 บ้านห้วยซันใต้ 671 638 1,309 417 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 605 551 1,156 312 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้าน

กลาง) 
12 12 24 1 

รวม 3,687 3,680 7,367 2,655 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  

รายการ ชาย หญิง รวม 
สัญชาติไทย 3,644 3,624 7,268 
สัญชาติจีน 0 0 0 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 13 4 17 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 13 4 17 
ทุกสัญชาติ 3,657 3,628 7,285 

แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  
รายการ ชาย หญิง รวม 

บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 47 46 93 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,952 2,995 5,947 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,794 2,851 5,645 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,691 2,766 5,457 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 59 0 59 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 57 0 57 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 30  เมษายน 2564 
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2.3. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร แบ่งออกเป็น  1 ส านัก 4  กอง  1 กลุ่มงาน  
มีจ านวนบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น  91 อัตรา มีคนครอง จ านวนทั้งสิ้น  80   คน  แยกเป็น 
   1. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล จ านวน  2  อัตรา มีคนครอง จ านวน  1  คน 

2. ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  28  อัตรา มีคนครอง จ านวน  25   คน 
3. กองคลัง   จ านวน   7   อัตรา  มีคนครอง จ านวน  6   คน 
4. กองช่าง   จ านวน  15  อัตรา  มีคนครอง จ านวน  15  คน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  18  อัตรา มีคนครอง จ านวน  16   คน 
6. กองการศึกษา   จ านวน  20  อัตรา  มีคนครอง จ านวน   17 คน 
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน             จ านวน  1  อัตรา    มีคนครอง -  คน 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2564 
ส านัก/กอง ประเภท     

 

        ระดับ 

บริหารงาน
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูก 
จ้าง 

ประจ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น 
กลาง ต้น 

ชพ. 
ชก./
ปก. 

อส. ชง./ปง. 

- จ านวน(คน) 1 - - - - - - - - - - 1 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน (คน) - - - 1 - 6 - 3 3 9 3 25 

กองคลัง จ านวน (คน) - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 6 

กองช่าง จ านวน (คน) - - 1 - - - - - 1 8 5 15 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน (คน) - - 1 - - - - 2 - 4 9 16 

 

ที่มา ข้อมูลบุคลากร: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

- 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 - - - 7 3 6 17 

ส านัก/กอง ประเภท      
 

     ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

จ านวน 
(คน) 

- - - - - - - - - - 
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3. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1 วิสัยทัศน์ 

เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟ้า 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  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 
1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟ้า

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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 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ า  

ขยายเขตระบบไฟฟ้าขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าทั่วถึง 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 าเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ าและระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟ้าลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับ
การเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
เพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพิ่มข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 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 และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

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

3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคณุภาพเพิม่ขึ้น 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพิ่มขึ้น 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพเพิ่มขึ้น 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
-เด็กด้อยโอกาสมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานการจัด
การศึกษาเด็กด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น 

-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศกึษาต่อเพิ่มขึ้น 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

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

3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สุขภาพและอนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-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 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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 
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4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 
-ร้อยละของจ 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 าหนด
เพ่ิมข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์     
ที่เก่ียวข้อง 

5.2 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา      
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง :กองคลัง :กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 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)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 

-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บ าบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรม
มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 
6.3 เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
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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4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง 
กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหา
ที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/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 
     4.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3) เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

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

โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
6) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ

ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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4.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4.3 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. 2565 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดของ

โครงการที่ด าเนินการจริงแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยตรวจสอบจ าแนกตามจ านวนโครงการ

ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่น ามาตั้งจ่ายงบประมาณ และท าการติดตามโครงการที่ด าเนินการแล้ว   อยู่

ระหว่างด าเนินการ  และที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  รวมไปถึงโครงการที่ยกเลิก  และเพ่ิมเติมใหม่  การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม

ให้ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส  

2.  วิธีการประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีการประชุมเพ่ือ

ก าหนดขอบข่ายและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ทุกปี ปีละสองครั้ง รวบรวมผลการประเมิน

จากทุกส านัก/กอง ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลการท างานของเทศบาลต าบล    

นาจะหลวยตลอดทั้งปี   อาจใช้รูปแบบของการสอบถามหรือใช้แบบสอบถาม  การออกตรวจติดตามผลใน

สถานที่จริงตามที่ส านัก/กอง ด าเนินการ  ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 
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ก าหนดแบบประเมินในการติดตามและประเมินผล 
1.ก าหนดแบบประเมินที่ใช้ ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

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

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    อื่น ๆ(ระบุ)....................... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย            

ที ่ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 1.1การดูแลบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร 

รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาท่อ/ คลองระบายน้ า ไม่ให้ช ารุดและอุดตัน 
   

 1.2จัดให้มีถนน ทางเดิน ทางเท้า ท่อ/คลองระบายน้ า เพียงพอ    
 1.3 ถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางแยก มีไฟฟ้าส่องสว่าง    
 1.4 การขยายเขต ประปา ไฟฟ้า เพียงพอและทั่วถึง    
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว    
 2.1 มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่าย ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
   

 2.2 มีตลาดรองรับเพียงพอให้ชุมชนน าสินค้ามาจ าหน่าย    
 2.3 มีการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มอาชีพของชุมชนให้กลุ่มมีความ

ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 2.4 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต    

 3.1ด้านการศึกษา    
    1.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สะอาด สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และ

มีความปลอดภัย 
   

    2.การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กมีความเหมาะสมตามวัย    
    3.เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย    
   4. ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงาน พูดจาสุภาพ การแต่งกาย และ วางตัว

เรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   

   5.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม มีคุณภาพ    
 3.2ด้านสาธารณสุข    
    1.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่เทศบาล    
    2.การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ

โภชนาการ พร้อมการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการให้กับชุมชน 
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ที ่ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

 3.การป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญ และมลภาวะต่าง ๆ (มลภาวะ
ทางเสียงฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล   ต่าง ๆ เป็นต้น),คลอง
ระบายน้ าและบ่อพัก เป็นต้น 

   

 4.การส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับชุมชน(จัดให้มีอุปกรณ์ออกก าลัง
กายในชุมชน/ลานกีฬา/สนามกีฬา/กิจกรรมออกก าลังกาย เป็นต้น) 

   

 3.3ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์    
 1.การให้ค าแนะน าและบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสวัสดิการสังคม 

(การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,การขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับ
สิทธิ์ ต่าง ๆ) 

   

 2.ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พ่ึง    
  3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน

เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   

 3.4ด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
 1.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกิจกรรมทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทุกครั้ง 
   

 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

   

 3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีที่ดีงาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

   

 4.มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับครอบครัวและ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

   

 5.มีการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา    
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
   

 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 สวนสาธารณะให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

   

 4.5 จัดให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ ดูแล และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

   

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 5.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการของเทศบาล เช่น 

การรับช าระภาษี  การขอรับข้อมูลข่าวสาร 
การขออนุญาตต่าง ๆและการติดต่อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล 

   

 5.2 การบริหารงานของคณะบริหารเทศบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้    
 5.3 การเอาใจใส่ก ากับดูแลกลุ่ม/องค์กรและสมาคมต่าง ๆ  ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล เช่น กลุ่มอาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็น
ต้น 

   

 5.4 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย    
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
   

 6.1 มีป้ายจราจร เช่น ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ติดตั้งอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

   

 6.2 การจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่ แผงลอย ตามฟุตบาต (ทางเดินเท้า) ที่
หรือทางสาธารณะ รวมถึงผู้ค้าในตลาดสดและตลาดอ่ืน ๆ  ในเขต
เทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   

 6.3 เทศบาลให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

   

 6.4 เจ้าหน้าที่งานป้องกันปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว    
 6.5รถดับเพลิง รถกู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและพร้อมต่อการ

ปฏิบัติ 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 หาค่าความถ่ีและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็น
ประเมินแต่ละข้อ 
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 2564 – 31 ธันวาคม 2565 
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             
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2. การประเมินผล 
-  ประเมินผลภาพรวม  เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565  
-  ประเมินผลรายยุทธศาสตร์  เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565   
-  ประเมินผลรายโครงการ  เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565  

ตุลาคม 2564 
-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

กันยายน 2565           
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

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

รับทราบโดยทั่วกัน 
ธันวาคม 2565 

-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

1.7 ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
1) จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวยสามารถพิจารณาจากการ 

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

3) เพ่ือทราบปัญหา ของชุมชน เพ่ือจะน ามาแก้ไขปรับปรุง 
1.8 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคตัดเลือกจ านวนสองคน 



 หน้า 41 
 

(3) หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน 
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว   
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยท่ี 323/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย   

1. นายไชยวัฒน์ ใสดี            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
2. นายรัฐพงษ์ ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
3. นายสมศรี  ระอองศรี           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย           กรรมการ                                                                                                
4. นายเกรียงไกร  เครือจันทร์    ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
5. นางสายสุนีย์  บัวใหญ่ ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ 
7. ปศสุัตว์อ าเภอนาจะหลวย ผู้แทนภาคราชการ             กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ 
9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ                      กรรมการ 
10. นายประพันธ์  วรรณสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 
11. ร้อยตรีสุข  มาลา                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ 

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

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม   
ของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามประเมินผล 

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

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย  

ทั้งหมด  
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ  
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

134 166,480,520.00 6 4,686,700.00 5 4,107,000.00     

 
2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

7 290,000.00 2 70,000.00 1 36,820.00 1 36,820.00 

 
3.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

97 45,455,200.00 52 17,171,500.00 39 15,113,553.00 39 15,113,553.00 

 
4.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

32 19,405,000.00 8 2,429,500.00 6 2,401,960.00 6 2,401,960.00 

 
5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

20 7,729,000.00 10 653,000.00 5 389,749.76 5 389,749.76 

 
6.การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 3,773,500.00 7 214,790.00 4 115,588.00 4 115,588.00 

 

รวม 308 243,133,220.00 85 25,225,490.00 60 22,164,670.76 55 18,057,670.76  
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  2.2  สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 25,769,500บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6 4,686,700.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการลงทุน และการท่องเที่ยว 

2 70,000.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 52 17,171,500.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 8 2,429,500.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 653,000.00 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 7 214,790.00 

รวม 85 25,225,490.00 
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2.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีท่ีผ่านมาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์

ในแผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2562 

ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563 ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563 ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2565 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 54 17 26 8 96 8 134 6 
2.เศรษฐกิจ 3 - 7 5 7 5 7 2 
3.คุณภาพชีวิต 6 34 70 51 89 58 97 52 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

16 8 16 6 17 7 32 
8 

5.การบริหารบ้านเมืองที่ด ี 14 21 15 11 17 11 20 10 
6.การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

14 10 16 7 17 5 18 

7 
รวมทั้งสิ้น 163 90 150 88 243 94 308 85 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

100 55.21 100 58.66 100 38.38 100 27.60 
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2.4 การประเมินสภาพทั่วไป 
           ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต 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 าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
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ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี           
การด าเนินการ 

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 ) 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 38,565,400.00 54 50,858,920.00 26 44,404,675.00 97 90,146,300.00 134 166,480,520.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

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

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 44 32,496,000.00 65 36,234,760.00 76 48,032,872.00 90 44,621,650.00 97 45,455,200.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 7,790,200.00 20 8,000,200.00 20 13,902,500.00 21 14,142,500.00 32 19,405,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

13 1,795,000.00 15 1,953,000.00 17 2,501,000.00 20 7,567,000.00 20 7,729,000.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

13 2,390,000.00 13 2,390,000.00 16 2,773,500.00 18 3,773,500.00 18 3,773,500.00 

รวม 
109 83,196,600.00 170 99,596,880.00 162 111,904,547.00 253 160,540,950.00 308 243,133,220.00 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที ่
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที่มี 
การยกเลิก 

จ านวน 
โครงการที่ม ี
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 

- - 6 100 - - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 1.82 - - - - - - - - - - 

3. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

39 70.91 - - - - - - - - - - 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 10.91 - - - - - - - - - - 

5. การพัฒนาด้าน
การบริการจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

5 9.09 - - - - - - - - - - 

6. การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม 

4 7.27 - - - - - - - - - - 

รวม 55 100 6 100 - - - - - - - - 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 36,820.00 - - - - - 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15,113,553.00      
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2,401,960.00      

5. การพัฒนาด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

389,749.76 
 

   
 

6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

115,588.00 
 

   
 

รวม 18,057,670.76      
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / - -   
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - -   
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ /     

รวม      
ข้อมูล ณ วันที่  22  ธันวาคม 2565 
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 2565 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ    

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ    

ที่ได้ปฏิบัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 134 6 

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 7 2 

ด้านคุณภาพชีวิต 97 52 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32 8 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 20 10 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 18 7 

รวม 308 85 
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1.รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่มีการเบิกจ่าย   จ านวน  60   โครงการ มีดังนี้ 
ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

01. โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก ถนน
ห้วยโลก3 ชุมชนห้วยโลก 

926,100.00 770,000.00 0 156,100.00 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

02. โครงการก่อสรา้งขยายไหล่ทาง คสล.ถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล หมู่ที่ 8 

562,100.00 430,000.00 0 132,100.00 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

03. โครงการก่อสรา้งขยายไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมือง หมู่
ที1่1 

842,800.00 752,000.00 0 90,800.00 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

06. โครงการก่อสรา้งฌาปนสถานวัดศรีพรหม หมู่ที่ 10 1,400,000.00 1,345,000.00 0 55,000.00 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

05.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 

905,700.00 810,000.00 0 95,700.00 

6 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ    
ท่่องเที่ยว 

01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสตูร การท าขนมไทย 

40,000.00 36,820.00 36,820.00 3,180.00 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

7 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวันพ่อ
แห่งชาติ 

25,100.00 20,153.00 20,153.00 4,947.00 

8 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวันแม่
แห่งชาติ 

50,000.00 49,285.00 49,285.00 715 

9 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จดังานพระราชพิธี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที9่ 

40,000.00 33,590.00 33,590.00 6,410.00 

10 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 04. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 

100,000.00 75,414.00 75,414.00 24,586.00 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 10. โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกถึง
มหาจักรีบรมราชวงค์ 

30,000.00 21,589.00 21,589.00 8,411.00 

12 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 13. โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมาหาราช 15,000.00 14,810.00 14,810.00 190 

13 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 12. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี 

70,000.00 69,159.00 69,159.00 841 

14 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน ตาม
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

771,750.00 600,705.00 600,705.00 171,045.00 

15 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

255,000.00 212,500.00 212,500.00 42,500.00 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวนั โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.
กลางอุปถัมภ์)(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)) 

3,612,000.00 3,545,850.00 3,545,850.00 66,150.00 

17 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้
มาลาเรีย 

100,000.00 99,900.00 99,900.00 100 

18 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารสด รา้นอาหาร 

30,000.00 15,578.00 15,578.00 14,422.00 

19 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

05. โครงการ/กิจกรรม : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

54,000.00 49,000.00 49,000.00 5,000.00 

20 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 

9,000.00 5,184.00 5,184.00 3,816.00 

21 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันโรคระบาดในสตัว ์ 30,000.00 13,820.00 13,820.00 16,180.00 

22 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 80,000.00 52,210.00 52,210.00 27,790.00 

23 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

03. โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

300,000.00 224,000.00 224,000.00 76,000.00 

24 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

02. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีลอยกระทง 40,000.00 39,000.00 39,000.00 1,000.00 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

25 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 04. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณี
สงกรานต ์

57,000.00 56,366.00 56,366.00 634 

26 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 05. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจ าป ี

173,000.00 173,000.00 173,000.00 0 

27 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 

28 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวันออก
พรรษา 

30,000.00 28,945.00 28,945.00 1,055.00 

29 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวันข้ึนปี
ใหม ่

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

30 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,707,600.00 7,270,800.00 7,270,800.00 436,800.00 

31 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพความพิการ 2,272,800.00 1,863,800.00 1,863,800.00 409,000.00 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

32 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 126,000.00 90,500.00 90,500.00 35,500.00 

33 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 

34 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

35 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

36 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

38 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

39 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

40 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

41 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสอืเรียน
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

25,000.00 13,800.00 13,800.00 11,200.00 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

42 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอปุกรณ์การเรียน(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

25,000.00 13,800.00 13,800.00 11,200.00 

43 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบเรียน(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

37,500.00 20,700.00 20,700.00 16,800.00 

44 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน(ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

53,750.00 29,670.00 29,670.00 24,080.00 

45 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : ตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน้ าตัวอยา่ง 12,000.00 10,425.00 10,425.00 1,575.00 

46 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 100,000.00 99,480.00 99,480.00 520 

47 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วย
ซัน 

50,000.00 42,250.00 42,250.00 7,750.00 

48 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ
ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

49 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่่่งแวด
ล้อม 

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

50,000.00 46,220.00 46,220.00 3,780.00 

50 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่่่งแวด
ล้อม 

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

1,901,500.00 1,886,010.00 1,886,010.00 15,490.00 

51 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่่่งแวด
ล้อม 

01. กิจกรรม : ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ 288,000.00 288,000.00 288,000.00 0 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

52 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

08. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมตามโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบนัส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

170,000.00 51,740.00 51,740.00 118,260.00 

53 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพื่อการาพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ในการ
ปฏิบัติงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (e-LAAS) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 

54 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ 202,000.00 195,609.76 195,609.76 6,390.24 

55 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 
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ล าดับที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

56 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

04. จ้างเหมาบริการ 108,000.00 62,400.00 62,400.00 45,600.00 

57 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

03. โครงการ : ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 

30,995.00 30,995.00 30,995.00 0 

58 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

03. โครงการ : ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 

30,995.00 30,995.00 30,995.00 0 

59 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

07. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น 

30,000.00 26,105.00 26,105.00 3,895.00 

60 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อปพร. เนื่องใน
วัน อปพร. 

30,000.00 27,493.00 27,493.00 2,507.00 
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2. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  39  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงสวน สาธารณะเฉลิม  
พระเกียรติ (สวนสวรรค์)  

50,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุน 
และการท่่องเที่ยว 

ฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงกบ  30,000 ส านักปลัดเทศบาล 

3 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

วันฉัตรมงคล 30,000 ส านักปลัดเทศบาล 

4 การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ  50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

5 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

วันเด็กแห่งชาติ  100,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

6 การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 

การจัดท าต้นเทียนพรรษา ส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี  

50,000.00 กองการศึกษา  

7 การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขัน กีฬาภูจองคัพ 
 ต้านยาเสพติด  

150,000.00 กองการศึกษา  

8 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกีฬาไทย สี่เผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้าน ยาเสพติด ชุมชนหลัก
เมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 

50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 

ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน  10,000.00 กองการศึกษา  

10 การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 

To Be Number One 10,000.00 กองการศึกษา  

11 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12 การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี 

10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

13 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์
เด็กเล่น 

150,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น 100,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

16 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายพร้อม
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 

150,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

17 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

จัดงานวันเทศบาล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

18 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ  

10,000.00 กองคลัง 

19 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับสา
ธารณภัย ในชุมชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

20 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

12,800.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

38 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร.
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  

30,000.00 ส านักปลดัเทศบาล 

39 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 50,000.00 ส านักปลดัเทศบาล 

3.โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน    จ านวน 5  โครงการ  
ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พรอ้มบ่อ
พัก ถนนห้วยโลก 3 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 
7 

926,100.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิสูตร
โยธา ภิบาล หมูที่ 8 

562,100.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมอืง หมู่ที่ 
11 

842,800.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานวัดศรพีรหม 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 

1,400,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พัก ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนอื หมู่ที่ 
13 

905,700.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 
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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    40 คน 40.00 

หญิง  60  คน 60.00 

 รวม 100 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  จ านวน    52 คน  คิดเป็นร้อยละ  40.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง  จ านวน    48 คน  คิดเป็นร้อยละ  60.00 
1.2 อายุ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - คน - 

21-30 ปี 15 คน 15.00 

31-40 ปี 29 คน 29.00 

41-50 ปี 40 คน 40.00 

51-60 ปี 15 คน 15.00 

61 ปี ขึ้นไป 1 คน 1.00 

รวม 100 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40  รองลงมาได้แก่ อายุ 31-40 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 29.00  อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00  อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 15และ  
อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1 
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1.3 การศึกษา 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 17 คน 17.00 
มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 28 คน 28.00 

อนุปริญญา 23  คน 23.00 

ปริญญาตรี 32 คน 32.00 

สูงกว่าปริญญาตรี -  คน - 

อ่ืนๆ - คน - 

รวม 100 คน 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษา การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาได้แก่ 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 28 อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 23   และการศึกษา 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17 
1.4 อาชีพ 
 ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 15 คน 15.00 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 17คน 17.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 คน 29.00 

รับจ้าง 7 คน 7.00 

นักเรียน/นักศึกษา 8 คน 8.00 

เกษตร 21 คน 21.00 

ข้าราชการเกษียณ 3 คน 3.00 

ว่างงาน - คน - 

อ่ืน ๆ   - คน - 

รวม 100 คน  100.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 29.00 
รองลงมาได้แก่ อาชีพอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.00 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  คิดเป็นร้อยละ 17.00 
อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 8  ข้าราชการเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 3.00  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า,          

ท่อระบายน้ า, ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและระบบไฟฟ้าสาธารณะ,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 

2 2.00 95 95.00 3 3.00 1.99 4 

พอใจ 

1.2จัดให้มีถนน ทางเดิน ทางเท้า ท่อ/
คลองระบายน้ า เพียงพอ 

2 2.00 95 95.00 3 3.00 1.99 3 

พอใจ 

1.3 ถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางแยก มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

4 4.00 94 94.00 2 2.00 2.02 1 

พอใจ 

1.4 การขยายเขต ประปา ไฟฟ้า 
เพียงพอและทั่วถึง 

2 4.00 96 96.00 2 2.00 2.00 2 

       พอใจ  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 1 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   2.00  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1.1) ถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางแยก มีไฟฟ้าส่องสว่าง   ( 2.02) 
1.2) การขยายเขต ประปา ไฟฟ้า เพียงพอและทั่วถึง    ( 2.00) 
1.3) จัดให้มีถนน ทางเดิน ทางเท้า ท่อ/คลองระบายน้ า เพียงพอ  ( 1.99) 
1.4) การดูแลบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร  ( 1.99) 
     รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาท่อ/ คลองระบายน้ า ไม่ให้ช ารุดและอุดตัน 
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 

2 2.00 95 95.00 3 3.00 199 2 

พอใจ 

2.2 มีตลาดรองรับเพียงพอให้ชุมชนน า
สินค้ามาจ าหน่าย 

1 1.00 95 95.00 4 4.00 1.97 3 

พอใจ 
2.3 มีการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่ม
อาชีพของชุมชนให้กลุ่มมีความยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 2.00 96 96.00 2 2.00 2.00 1 

พอใจ 

2.4 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 1.00 94 94.00 5 5.00 1.96 4 

       พอใจ  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 2 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   1.98  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

2.1) มีการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มอาชีพของชุมชนให้กลุ่มมีความยั่งยืน 
      ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ( 2.00) 
2.2) มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่าย    ( 1.99) 
      ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3) มีตลาดรองรับเพียงพอให้ชุมชนน าสินค้ามาจ าหน่าย   ( 1.97) 
2.4) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว      ( 1.96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 70 
 

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 
    

- - 99 99.00 1 1.00 1.99 5 

พอใจ 

   2.การจัดการเรียนการสอนส าหรับ
เด็กมีความเหมาะสมตามวัย 
 

1 1.00 98 98.00 1 1.00 2.00 4 

พอใจ 

  3.เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตาม
วัย 

1 1.00 98 98.00 1 1.00 2.00 2 

พอใจ 
  4. ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงาน พูดจา
สุภาพ การแต่งกาย และ วางตัว
เรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

2 2.00 97 97.00 1 1.00 2.03 1 

       พอใจ  
5.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม    
มีคุณภาพ 

1 1.00 98 98.00 1 1.00 2.00 3 

       พอใจ  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านการศึกษา)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   2.01  มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลง
มาได้แก่ 
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1. ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงาน พูดจาสุภาพ การแต่งกาย และ วางตัวเรียบร้อย  ( 2.03) 
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   
2.เด็กมีพัฒนาการท่ีดีเหมาะสมตามวัย     ( 2.00) 
3.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม   มีคุณภาพ    ( 2.00) 
4.การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กมีความเหมาะสมตามวัย  ( 2.00) 
5.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สะอาด สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย   ( 1.99) 
และมีความปลอดภัย 
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.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล 

1 1.00 98 98.00 1 1.00 2.00 4 

พอใจ 
2.การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
โภชนาการ พร้อมการเฝ้าระวังภาวะ
ทางโภชนาการให้กับชุมชน 

2 2.00 97.00 97.00 1 1.00 2.01 3 

พอใจ 

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

2 2.00 98 98.00 - - 2.02 2 

พอใจ 

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

3 3.00 97 97.00 - - 2.03 1 

       พอใจ  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านสาธารณสุข)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   2.02  มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลง
มาได้แก่ 

1. การส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับชุมชน(จัดให้มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
   ในชุมชน/ลานกีฬา/สนามกีฬา/กิจกรรมออกก าลังกาย เป็นต้น)  ( 2.03) 
2. การป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญ และมลภาวะต่าง ๆ   ( 2.02) 
   (มลภาวะทางเสียงฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล   ต่าง ๆ เป็นต้น), 
3. การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ  ( 2.01) 
   โภชนาการ พร้อมการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการให้กับชุมชน     
   คลองระบายน้ าและบ่อพัก เป็นต้น 
4. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่เทศบาล   ( 2.00) 
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,ผู้ป่วย
เอดส์,การขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ์ 
ต่าง ๆ) 

3 3.00 97 97.00 - - 2.03 1 

พอใจ 

2.ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่
พ่ึง 

3 3.00 97 97.00 - - 1.85 3 

พอใจ 

3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการขึ้น
ทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

2 2.00 98 98.00 - - 2.00 2 

พอใจ 

 
 



 หน้า 73 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   
2.02  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับ
ความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. การให้ค าแนะน าและบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสวัสดิการสังคม  ( 2.00) 
   (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,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 

3 3.00 97 97.0 - - 2.03 1 

พอใจ 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

3 3.00 97 97.00 - - 2.03 2 

พอใจ 
3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีที่ดีงาม อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

4 4.00 95 95.00 1 1.00 2.03 3 

       พอใจ  
4.มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรมอันดีให้กับครอบครัวและ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

1 1.00 98  1 1.00 2.00 4 

       พอใจ  

5.มีการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา 2 5.00 97 97 1 1.00 2.01 5 

       พอใจ  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 3   
(ด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย  

 2.02  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียง
ตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกิจกรรม   ( 2.03) 
   ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีทุกครั้ง    
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ( 2.03) 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต   ( 2.03) 
   ประเพณีท่ีดีงาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
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 5.มีการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา     ( 2.00) 

4.มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับครอบครัว  ( 2.01) 

   และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน   

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 97 97.00 1 1.00 2.01 2 

พอใจ 

4.2 การก าจัดขยะของเทศบาลได้
มาตรฐาน 

1 2.00 96 96.00 3 3.00 1.98 5 

พอใจ 
4.3การท าความสะอาดถนน ตรอก 
ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1 1.00 99 99.00 - - 2.01 3 

       พอใจ  
4.4 การปรับภูมิทัศน์ตามถนน 
สวนสาธารณะให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

2 2.00 98 98.00 - - 2.02 1 

       พอใจ  

4.5 จัดให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ ดูแล และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

1 1.00 99 99.00 - - 1.74 4 

       พอใจ  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 4   
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   2.01  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

4.1 การปรับภูมิทัศน์ตามถนน สวนสาธารณะให้มีความสวยงาม   ( 2.02) 
     เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.2 การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล     ( 2.01) 
4.3 การท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ( 2.01) 
4.4 จัดให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ ดูแล  ( 2.01) 
     และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
4.5 การก าจัดขยะของเทศบาลได้มาตรฐาน     ( 1.98) 
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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 

1 1.00 99 99.00 - - 2.01 2 

พอใจ 

5.2 การบริหารงานของคณะบริหาร
เทศบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

1 1.00 99 99.00 - - 2.01 3 

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

1 1.00 99 99.00 - - 2.01 1 

       พอใจ  

5.4 การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

2 2.00 87 98.00 - - 2.02 1 

       พอใจ  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 5   
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2563 โดยเฉลี่ย   1.85  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

5.1 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   ( 2.02) 
5.2 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการของเทศบาล    ( 2.01) 
     เช่น การรับช าระภาษี  การขอรับข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตต่าง ๆ 
     และการติดต่อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล  
5.3 การบริหารงานของคณะบริหารเทศบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  ( 2.01) 
5.4 การเอาใจใส่ก ากับดูแลกลุ่ม/องค์กรและสมาคมต่าง ๆ      ( 2.01) 
    ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น กลุ่มอาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านจัดระเบียบของชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย ,พัฒนาและจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคม,ส่งเสริมอัตรา การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด,ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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 มีป้ายจราจร เช่น ป้ายบังคับ ป้าย
เตือน ติดตั้งอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

1 1.00 100 100.00 - - 2.00 5 

พอใจ 
6.2 การจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่ แผง
ลอย ตามฟุตบาต (ทางเดินเท้า) ที่หรือ
ทางสาธารณะ รวมถึงผู้ค้าในตลาดสด
และตลาดอ่ืน ๆ  ในเขตเทศบาลให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 1.00 99 99.00 29 29.00 2.01 1 

พอใจ 

6.3 เทศบาลให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

- - 100 100.00 - - 2.00 4 

       พอใจ  
6.4 เจ้าหน้าที่งานป้องกันปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว 

1 1.00 99 99.00 - - 2.01 2 

       พอใจ  
6.5รถดับเพลิง รถกู้ภัย ถึงสถานที่เกิด
เหตุอย่างรวดเร็วและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติ หน้าที่ 

1 1.00 99.00 - - - 1.76 3 

       2.01  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในยุทธศาสตร์ที่ 6   
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  – เดือน  กันยายน 2565 โดยเฉลี่ย   2.01  มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพอใจ เรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมาได้แก่ 

6.1 การจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่ แผงลอย ตามฟุตบาต (ทางเดินเท้า)    ( 2.01) 
    ที่หรือทางสาธารณะ รวมถึงผู้ค้าในตลาดสดและตลาดอ่ืน ๆ  ในเขตเทศบาล 
    ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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6.2 เจ้าหน้าที่งานป้องกันปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว  ( 2.01) 
6.3 รถดับเพลิง รถกู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและพร้อมต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ( 2.01) 
6.4 เทศบาลให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ( 2.01) 
    แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
6.5 มีป้ายจราจร เช่น ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ติดตั้งอย่างเหมาะสม เพียงพอ  ( 2.00) 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม 6 ยุทธศาสตร์  
           ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย   ในภาพรวม 6  ยุทธศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยแยกรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิต  รองลงมาได้แก่  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  โดยน ามาจัดเรียงล าดับยุทธศาสตร์  
ด้านต่าง ๆ ในระดับที่มีความพึงพอใจเรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ 

1. การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.02 
2. การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพอใจ 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 
3. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอยู่ในระดับพอใจ 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 
4. การด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 
5. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.00 
6. การด าเนินงานด้าน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวอยู่ในระดับพอใจ 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.98 
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6. ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      ผู้
เสนอ/คน 

คิดเป็นร้อยละ 

1.ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนดมีาก 10 43.48 
2.การฉีดพ่นยาฆา่ยุงอยากให้ฉีดพน่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกแล้วค่อยฉีดพ่นกัน 

5 21.74 

3.ระบบการกระจายข่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2 8.70 

4.อยากให้เทศบาลจดัระเบียบจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 1 4.35 

5.ควรมีการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคโควิค 19 1 4.35 
6.อยากให้เทศบาลปรับปรุงทางเทา้ในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบไมใ่ห้มีสิ่งของกีด
ขวางทางเท้า  

1 4.35 

7. การจัดสถานท่ีออกก าลังกาย และเครื่องออกก าลังกายได้ดีมาก 1 4.35 
8.เทศบาลถมคลองระบายน้ าที่ตลาดท าให้น้ าเสยีไม่มีที่ระบายออก 1 4.35 
9.อยากให้เทศบาลจดัระเบียบตลาดให้เป็นระเบียบร้อยและสะอาด 1 4.35 
10. เวลาจัดงาน เช่น วันลอยกระทง ควรมีถังขยะตั้งเป็นจุดให้ประชาชนได้ทิ้งขยะ 1  
11. งานด้านการออกแบบของกองช่างขอให้ช่างลงพื้นที่ไปส ารวจพ้ืนท่ีจริง 25 100 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 

1.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ประประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่3) พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงขอ
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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1) ยุทธศาสตร์ที่  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

1.ปรับปรุงสวน สาธารณะ
เฉลิม พระเกียรติ (สวน
สวรรค์) 

50,000.00   / ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

2.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนห้วย
โลก 3 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

926,100.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

3.ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิสูตรโยธา ภิบาล หมูที่ 8 

562,100.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 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 
 

 

4.ขยายไหล่ทาง คสล. ถนน
กลางเมือง หมู่ที่ 11 

842,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

5.ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน
วัดศรีพรหม ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 

1,400,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง -     สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

90 กองช่าง 

6.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

905,700.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 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 
 

 

1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน              

1.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน
หลักสตูร "การท าขนม" 

40,000.00 /   1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี 
ความรู้ในการท า
ขนม ไทยร้อยละ80
ของ เปูาหมาย 

คน - 60 +60 /  2.ผู้เข้าร่วม
อบรมน า 
ความรู้ไปปฏิบัติ
และ พัฒนาเป็น
อาชีพสร้าง 
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 
มากกว่าร้อยละ
80 

80 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสตูร “เลี้ยงกบ” 

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

      2.กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 
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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 

40,000.00 /   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
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

50,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ80 
 

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

100 ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
 

50,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

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

100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4.จัดงานวันแม่แห่งชาต ิ 50,000.00 /   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 ี

70,000.00 /   การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของ
เป้าหมาย 
 

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   /  คน -     ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรุณาธิคุณ
มากกว่าร้อยละ80 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8..วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันท่ีระลึกถึงมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 

25,000.00 /   การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ80ของเป้าหมาย 
 

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

80 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 90 
 

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) 

100,000.00    / เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน      พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

 กอง
การศึกษา 

2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

771,750 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 149 150 +1 /    สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 
1 พัฒนาการ
ด้านร่างกาย)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา กิจกรรมที่ 1:พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5,370.00   / ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

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

 กอง
การศึกษา 

4.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

771,750 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 149 150 +1 /    สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 
1 พัฒนาการ
ด้านร่างกาย)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

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

25,000.00 / 
  เด็กเล็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 149 150  +1 /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ

การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 

6.ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

255,000.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 149 150  +1 /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ

การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

7.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

25,000.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 149 150  +1 /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 

8.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
) 

37,500.00 /   เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

คน คน 149 150 +1 /  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

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

287,430.00 /   อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติ  

คน 149 150 +1  /   สุขภาพของเด็กได้
เกณฑ์ตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

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

3,612,000.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 851 860 +11  /   สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

3.4 แผนงานสาธารณสุข               
2.ส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

9,000.00 /   สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ตัว  1,500 +1,500 /  ปริมาณโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

3.ป้องกันไข้เลือดออกและโรค
ไข้มาลาเรยี 

100,000.00 /   ปริมาณผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลง   
ร้อยละ 60  

ชุมชน - 7 +7   ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

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

บาท      ปริมาณโรคระ
บาทในสัตว์
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

5.ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

 
80,000.00 

/   ปริมาณผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก        
ไข้มาลาเรยี และ
ไวรัสโคโรน่า2019
ลดลงร้อยละ 60  

ชุมชน - 7 +7   ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

70 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

6.ฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร 

30,000.00 / 
  ประชาชนผู้มสี่วน

ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน - 50 +50 / 
 อสม.

ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
สุขภาพเพิ่มขึ้น
ไม้น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

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 

54,000.00 / 
  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 
 

 

9..ตรวจวิเคราะห์น้ าตัวอย่าง 12,000.00 /   1.ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าไดร้้อย
ละ 80 

เชิงคุณภาพ 
 

ครั้ง - 2 +2 /  2. ผลการตรวจ
วิเคราะห์น้ าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

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 
 

 

3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์              
1.จัดกิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 100,000.00   / ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

คน      ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ 
สัวสดิการ

สังคม/ส านกั
ปลัดเทศบาล 

2.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

30,000.00   / ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 แห่ง 

แห่ง      ประชาชนผู้มา
ใช้บริหาร  
ร้อยละ 70 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ 
สัวสดิการ

สังคม/ส านกั
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  

/    ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีวันออก
พรรษาประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

2. จัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000.00 /    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 ์ 100,000.00   / 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 50,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

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

 กอง
การศึกษา 

6.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 173,000.00   / 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 

50,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

      ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
60 

 กอง
การศึกษา 

8..จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพตดิ 

50,000.00 

 
   / ชุมชนส่งทีมเข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน      คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

 กอง
การศึกษา 

9.การแข่งขันกีฬาภูจองคัพ
ต้านยาเสพติด 

100,000.00   / ประชาชนส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

ทีม      คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 กอง
การศึกษา 

10.ฮีตสิบสองคองสิบสี่ 100,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและมี
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 

คน      ประชาชนตระหนัก
ในการหวงแหน
วัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มไม่
น้อยกว่าร้อยละ 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) 

7,707,600.00 

 
/    ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง

ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 867 986 +119 /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

2,272,800.00 /     ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 186 198 +12  /   ปัญหาสุขภาพ 
ผู้พิการลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

126,000.00 

 
/   ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย

ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 16 15 -1  /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้ป่วยเอดส์
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
สิ่งแวดล้อม 

3.8แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

              

1..อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

10,000.00  /  หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
 

บาท      คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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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) 
 
 
 
 
 

40,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 

ชุมชน - 7 +7 /  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 

50,000.00 /   การปรับภูมิทัศน์
เป็นไปตามรูปแบบ 

ชุมชน - 7 +7 /  ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

5.จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

1,901,500.00 

 
/   การจ้างเหมาบริการ

เป็นไปตามก าหนด 
คน 20 20 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 
 

คน - 500 +500 /  ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดเก็บขยะ ให้
ถูกวิธี เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

70 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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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.ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลัง
กาย 

150,000.00   / 1.ประชาชนในเขต
เทศบาลม ี

ค่าดัชนีมวลกาย
(BMI)อยู่ในเกณฑ์
น้ าหนักปกติ  
ร้อยละ 80 
 
 

แห่ง      2. ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย 
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 
 

 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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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.การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี              

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

1.จัดงานวันเทศบาล 30,000.00   / ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

      ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการใช้
บริการของเทศบาล
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

2.จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด 

202,000.00 
 

/   อาคารส านักงาน    
มีความสะอาด 
และเรีบบร้อย 
เพิ่มขึ้น 20 เชิง
คุณภาพ  

คน - 1 2 +1  การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตาม 
ระยะเวลาที ่ก 
าหนด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

90 งานนิติ
การและ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.จ้างเหมาพนักงานส ารวจ  
 

108,000.00 /   ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง ป้าย ร้านค้า 
พาณิชย์ ครบถ้วน 
 

คน - 3 +3 /  การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดตาม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 

90 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.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 

5.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเสยีภาษีทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 
 
 

20,000.00 

 
  / ผู้ประกอบการเข้า

รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

คน      รายได้จากกา
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
5 

 กองคลัง 

7.ปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 

50,000.00 
 

/   การปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 

คน - 30 +30 /  รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 

1.ร้อยละ20 
2.ร้อยละ 5 

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 
 

 

               
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 ี
 

45,000.00   / การปรับปรุง 
ระบบแผนทีภ่าษี
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 

ครั้ง  1 +1 /  รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

5 กองคลัง 

10.กิจกรรมตามโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องในการ
ปกป้องสถาบัน ฯ 

170,000.00 /   ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
20  

คน - 500 +500 /  ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 7 

10 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.ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
80,000.00 

 
 

 

/   จ านวนอบุัติเหตุลดลง ครั้ง - - ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

/  อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลัด 
เทศบาล 

2.ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วัน
อันตราย 

80,000.00 

 
 

 

  / จ านวนอบุัติเหตุลดลง ครั้ง      อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลัด 
เทศบาล 

3.ฝึกอบรมอปพร. เนื่องในวัน อปพร. 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
30,000.00 

 
 
 
 

 

/   1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

คน - 150 +150 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

90 งานป้องกัน
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 
 

 

               

5.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ าเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย          
(จากการประชุมประชาคม
ชุมชนและระดับเทศบาล) 

118,500.00   / 1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

คน      ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

6.ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติการตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

50,000.00 /   1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

  150 +150 /  2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก 
าหนด เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

90  

7.การฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัร่วม 

30,000.00 /   1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 

คน - 150 +150 /  2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก 
าหนดเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

90 งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลัด 
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 2.01 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยแยกรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิต  รองลงมาได้แก่  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  โดยน ามาจัดเรียงล าดับยุทธศาสตร์  
ด้านต่าง ๆ ในระดับที่มีความพึงพอใจเรียงตามล าดับความเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ 

1. การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.02 
2. การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพอใจ 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 
3. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอยู่ในระดับพอใจ 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 
4. การด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.01 
5. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.00 
6. การด าเนินงานด้าน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวอยู่ในระดับพอใจ 

 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.98 
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6. ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จ านวน      

ผู้เสนอ/คน 
คิดเป็นร้อยละ 

1.ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนดีมาก 10 43.48 
2.การฉีดพ่นยาฆ่ายุงอยากให้ฉีดพ่นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกแล้วค่อยฉีดพ่นกัน 

5 21.74 

3.ระบบการกระจายข่าวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2 8.70 
4.อยากให้เทศบาลจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 1 4.35 
5.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
โรคโควิค 19 

1 4.35 

6.อยากให้เทศบาลปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบไม่ให้มีสิ่งของ
กีดขวางทางเท้า  

1 4.35 

7. การจัดสถานที่ออกก าลังกาย และเครื่องออกก าลังกายได้ดีมาก 1 4.35 
8.เทศบาลถมคลองระบายน้ าที่ตลาดท าให้น้ าเสียไม่มีที่ระบายออก 1 4.35 
9.อยากให้เทศบาลจัดระเบียบตลาดให้เป็นระเบียบร้อยและสะอาด 1 4.35 
 23 100 
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ภาคผนวก 
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