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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกำหนดใหมีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งเทศบาลตำบลนครีชัยศรี  ไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดประกาศใชไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งไดดำเนินการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพื่อให
เปนไปตามระเบียบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนาทองถิ่นอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ
คระกรรมการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  เพื่อการปรับปรุง
แผนงาน  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุง
มาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสมเพื่อความกระจางชัดของแผนงาน พัฒนาแผนงาน  ตอบสนองความตองการของ
ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น เพื่อตัดสินใจที่จะขยาย
โครงการหรือยุติโครงการ  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบไปดวย     

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒  โดยนำขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan) มาเปนขอมูลในการติดตาม
ดวย 

 

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาดวย ๔ เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย 

   คณะกรรมการ... 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลนครชัยศรี  
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  มีความเจริญกาวหนา  มั่งคง ยั่งยืน  ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครชัยศรี 

 

 

 

 



 
 
 

เรื่อง                        หนา  

 
สวนที่  1  บทนำ                       1-15
                      
สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน        16-23
  
สวนที่  ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น     24-32
    
สวนที่  ๔  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔     

    ๔.๑  สรุปการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)         33 
    ๔.๒  สรุปการวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   

(โครงการพัฒนา/ครุภัณฑบริการสาธารณะ)               34-47 
    ๔.๓  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     48-50 
              

สวนที่  ๕    สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณา  51-61 
      การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา 
      ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
สวนที่  ๖  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ   62-64 
              ใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
 
สวนที่  7  ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            65-66
        

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



                              

สวนที่ ๑ 
 
 

 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. ๒๕๖๒)  และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕49)  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ  
เพื่อประชาชน  ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการ
บริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น  แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมี
ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  โดยใหจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสูการบูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงานเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

 
๑)  เปนการลด... 

 
 

บทนำบทนำบทนำ   



                              

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน และ  
๕)  ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  เพราะฉะนั้น  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานได
ตามเปาหมายที่วางไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  เทศบาลตำบลนครชัยศรีไดจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแกไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแลว  แตตอมาได
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดประกาศใชไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  เทศบาลตำบลนครชัยศรี จะตองดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาว  ซึ่งประกอบไปดวย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ได
ประกาศใชเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

 

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  จึงตองดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  ดังนี้ 

(๑)  กำหนดแนวทาง... 



                              

 
  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร

ทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 
เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดำเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขา
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดาน
ตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่
ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับ
ความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่
จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่
จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได 

ดำเนินการ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



                              

 
ดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจาก 
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใช
ขอมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการตอหรือยุติ
โครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการดำเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุ
ทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไป
ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวน
รวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นไดดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัด
ระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรที่ใชโครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหาร
ทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สดุคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

ความสำคัญ... 



                              

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับให
มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทาย
เมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการ... 
 
 

 
 
 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 



                              

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและ

อาจไดรับการคัดเลือกอีกได (ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑)  แตทั้งนี้  เทศบาลตำบลนครชัยศรี ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครชัยศรี คำสั่งที่  223/๒๕๖3 ลงวันที่ ๑4 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ขอ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ที่
แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 
ขั้นตอนที่ ๕ ... 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



                              

ขั้นตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ  ๓๐ (๕)  ที่
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓        

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕.  กรอบ... 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบใน
ที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดย
อยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



                              

 
 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนครชัยศร ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ขอ  ๗  และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา  ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหลงน้ำในการเกษตรพอเพียง   

 
 
 

๒)  ดานงาน... 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



                              

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู สู งอายุ   ผูพิการ ผูป วยเอดส   

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการทองเที่ยวใน
ทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปน
ชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 
 

๕.๒  การวิเคราะห... 



                              

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพื่อใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 

๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

๖.  ระเบียบ วิธีการ... 
 



                              

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที ่๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(๔)  เครื่องมือ  อนัไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
นำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(๕)  กรรมวธิี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  

ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพื่อตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำ
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

 
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวม... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



                              

 
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น  แผนการ
ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดำเนนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมนิผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒ .๓ )  การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการตาม   Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ
เปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนคร
ชัยศรใีนภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนคร
ชัยศรใีนแตละยุทธศาสตร 

 
 

แบบที่  ๓/2...   

๗.  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



                              

 (แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลนครชัยศรี (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ     
 
 
 

๑)  ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานทีร่ับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น 

๕)  ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให 
มีความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม    
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูให
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง     

๙)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
๙.  คณะกรรมการ... 

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



                              

 
 

 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง 

๑ นายนุกูล          เจียรนัย ประธานกรรมการ (ผูแทนประชาคม) 
๒ นางวรรณ ี        บุญสุริยพันธ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี)    
๓ นายสนธิชชัย      ฮั้วประเสริฐ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี)    
๔ นายเจษฎา        คลองเชิงสาร กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี)    
๕ นายอภิชาต       คำธัญญา   กรรมการ (ผูแทนประชาคม) 
๖ ผูจัดการไฟฟาเขตนครชัยศร ี กรรมการ (ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ)  
๗ สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี   กรรมการ (ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ) 
๘ นางศุทธิณี         บุปผา   กรรมการ (ผูทรงคณุวุฒิ) 
๙ นางวารี             เสริมสวัสดิ ์   กรรมการ (ผูทรงคณุวุฒิ)         

10 น.ส.มณี            ทรัพยสมบูรณ   กรรมการ (หัวหนาสวนการบริหาร) 
11 นายวรวิช          สามพวงทอง    กรรมการ (หัวหนาสวนการบริหาร)         

 
 

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

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครชัยศรี 



สวนที่ สวนที่   ๒๒  
 
 

 
๑   ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลตำบลนครชัยศรี  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  เดิมมีฐานะ              
เปนสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่   ๑๘   กรกฎาคม   ๒๔๙๙  ตอมาไดมีพระราช
กฤษฎีกา  เลมที่  ๑๑๖   ตอนท่ี  ๙ก  เมื่อวันที่  ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๔๒  เปนผลใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปน               
เทศบาลตำบล  ตั้งแตวันที่   ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๒  
 

  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ตั้งอยูเลขที่  ๒  หมูที่  ๑  ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม  อยูหางจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร       
(ปนเกลา - นครชัยศรี)  ประมาณ  ๔๑  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวม  ๔.๕๔  ตารางกิโลเมตร 
 

  -  อาณาเขต  อาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือ  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลวัดแค   
   -  ทิศตะวันออก  ตดิตอกับองคการบริหารสวนตำบลไทยาวาส 
   -  ทิศใต  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลนครชัยศรี   

    องคการบริหารสวนตำบลขุนแกว  และองคการบริหารสวนตำบลทาตำหนัก 
-  ทิศตะวันตก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลทาตำหนัก  

          และองคการบริหารสวนตำบลบางแกว 
-  ชมุชน  ในเขตเทศบาล  มีจำนวน  11 ชุมชน  ไดแก 

  ๑.  ชุมชนทาตำหนัก หมู ๒ (ชลประทาน) 
  2.  ชุมชนทาตำหนัก หมู ๒ (กุฎชี) 
   3.  ชุมชนทาตำหนัก หมู ๓    
  4.  ชุมชนวัดแค หมู ๑    
  5.  ชุมชนวัดแค หมู ๒ 
  6.  ชุมชนบางกระเบา หมู ๒ 
  7.  ชุมชนบางกระเบา หมู ๓ (ทารถตู) 
  8.  ชุมชนบางกระเบา หมู ๓ (สถานีดับเพลิง) 
  9.  ชุมชนนครชัยศรี หมู ๑ 
  10.  ชุมชนนครชัยศรี หมู ๒ 
  11.  ชุมชนบางแกว หมู ๑ 
 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีในเขตเทศบาลตำบลนครชยัศรี  เปนพื้นที่ราบลุม  มีแมน้ำสายหลักไหลผาน  คือ               
แมน้ำทาจีน  และมีคลองตาง ๆ เชื่อมโยงกัน  ประกอบดวย  คลองเจดียบูชา  และคลองบางแกว   
 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 



 
 ๑.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (tropical 
savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูรอนอากาศ
คอนขางรอน สวนฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด โดยฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศ
จะรอนและแหง อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖.๘ – 39  องศาเซลเซียส  
           ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน 
โดยฝนจะท้ิงชวงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน  

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเปนชวงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสูประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเปนชวง ๆ ชวงหนาวที่สุด 
จะอยูในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส  
 ๑.4  ลักษณะของดิน 

เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ำตาลหรือน้ำตาล ดินมีความ
เหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ำเพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตร
ที่สำคัญ ซึ่งในพื้นท่ี มีเขตพื้นที่การเกษตร นอยลงตามสภาพการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 
 
 
๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลนครชยัศรี 
  -  เขตการปกครอง  ประกอบดวย 
   -  หมูที่  ๑,  หมูที่  ๒  บางสวน  ตำบลนครชัยศรี 
   -  หมูที่  ๒  บางสวน,  หมู  ๓  ตำบลบางกระเบา 
   -  หมูที่  ๑,  หมูที่  ๒  ตำบลวัดแค 
   -  หมูที่  ๑  บางสวน  ตำบลบางแกว 
   -  หมูที่  ๒,  หมูที่  ๓  บางสวน  ตำบลทาตำหนัก 

๒.๒.  การเลือกตั้ง 
   เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการเลือกตั้ง  
   ๑. ผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตร)ี           ๑    คน 
   ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี        ๑2   คน 
   3. จำนวน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีทั้งหมด  7,008   ตน แยกเปน 
    - ชาย  จำนวน    3,168   คน 
    - หญิง  จำนวน    3,840   คน 
๓.  ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
  -  ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  ๘,126  คน  (ตามสถิติทะเบียนราษฎร  ของสำนักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ณ  วันที่   25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64  แยกเปน  ชาย  ๓,705  คน,  หญิง  ๔,421  คน  
จำนวนครัวเรือน  5,078  ครัวเรือน  แยกตามหมูบานได ดังนี้ 
ขอมูล ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕64 
 



 
  -  จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน    ๑,333  คน  แยกเปน 
  -  จำนวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ       มีจำนวน       230  คน 
  -  จำนวนผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน          6   คน 
๔.  สภาพทางสังคม 

๔.1   การศึกษา 
 - สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.  
- โรงเรียนวัดทาตำหนัก เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา  

2. โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
- โรงเรียนแสงทองวิทยา เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
- โรงเรียนสาธิตวิทยา เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 

4.2  สาธารณสุข 
  -  สาธารณสุขอำเภอ จำนวน    ๑  แหง 
  -  โรงพยาบาลหวยพล ู(ศูนยยอยนวดแผนไทย) จำนวน    ๑  แหง 
  -  คลินิกเอกชน  จำนวน  ๑๕  แหง ประกอบดวย 
   • คลีนิกหมอสมศักดิ์ 
   • หมอมวลชน 
   • คลีนิกแพทยลือเดช 
   • คลีนิกหมอกิจจา 
   • คลีนิกแมและเด็ก 
   • มิตรมารุตคลีนิก 
   • สุนิตยทันตแพทย 
   • นครชัยศรีคลีนิก 
   • นครชัยศรีแล็ป 
   • คลนีิกหมออรพิน 
   • ใจดีคลีนิก 
   • สีชมภูคลีนิก 
   • ทันตวลีนคลีนิก 
   • บานรักสัตว 
   • นครชัยศรีสัตวแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3  อาชญากรรม  
 - ปญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี สวนใหญ มีไมมาก สวนใหญเปนเรื่อง

ลักทรัพย อาทิ มอเตอรไซด สวนคดีใหญๆ ไมมี 
4.4  ยาเสพติด  
 - ปญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลสวนใหญ จะเปนเรื่องของการเสพ ในกลุมวัยรุน สวนใหญ ซึ่งมี

บางตามชุมชน แตไมแพรหลายมากนัก 
4.5  การสังคมสงเคราะห  

  -  จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน    ๑,331  คน   
  -  จำนวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ       มีจำนวน       230  คน 
  -  จำนวนผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน          6   คน 

 
๕.  ระบบบริการพิ้นฐาน 

๕.๑   การคมนาคม 
  การคมนาคมสามารถไปมาไดทั้งทางบกและทางน้ำ  ซึ่งทางน้ำใชแมน้ำทาจีน  สัญจรไปมาระหวาง
หมูบาน  ตำบลตาง ๆ  แตปจจุบันการคมนาคมทางน้ำลดความสำคัญลง  การคมนาคมทางบกมีสะพานรวมเมฆ  
เชื่อมพ้ืนที่เขตเทศบาลขามแมน้ำทาจีนเชื่อมตอไปยังตำบลไทยาวาส  ผานไปยังอำเภอพุทธมณฑล                            
ถนนสายสำคัญท่ีติดตอระหวางจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  หรือหมูบาน  คือ 

(๑) ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ผานตำบลบางแกวและตำบลทาตำหนัก 
(๒) ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๔  แยกจากถนนเพชรเกษมที่หมู  ๑  ตำบลนครชัยศรี  

ผานขางท่ีวาการอำเภอและสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
(๓) ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๕  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ที่หมู  ๑  ตำบลนครชยัศรี  

ผานตำบลบางกระเบา 
(๔) ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๓  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ผานตำบลนครชัยศรีและ

ตำบลวัดแค 
๕.2   การไฟฟา  
 - มีการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี  

- การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม 
๕.3   การประปา  
 - ในเขตเทศบาลการประปาเปนของตนเอง โดยประชาชนในพื้นที่ไดใชประปาของภูมิภาค    

หนองขาหยั่ง จังหวัดนครปฐม 
๕.4  โทรศัพท 

- มีบริษัท ทศท. จำกัด(มหาชน) สาขานครชัยศรี จำนวน ๑ แหง 
- ศูนยยอย บริการดานโทรศัพทมือถือ คาย AIS  และคาย truemove  

๕.5  ไปรษณยี/การสื่อสาร/การขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
(๒) ที่ทำการไปรษณียโทรเลข จำนวน  ๑  แหง 
(๓) เคอรี่ เอ็กซเพรส  รับขนสง จำนวน 1 แหง    

 
 



๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.1 การเกษตร  
- การเกษตรในเขตเทศบาลมีจำนวนไมมาก สวนใหญทำนา ทำสวนผลไมบาง 
๖.2 การประมง  
- ไมม ี 
๖.3 การปศุสัตว  
- ไมม ี 
๖.4  สถานประกอบการดานบริการ 

  -  หอพัก  จำนวน  ๘  แหง ประกอบดวย 
   • แฮปปโฮม 
   • เอเอสแมนชั่น 
   • จิตราอพารทเมนต 
   • เอเจแมนชั่น 
   • บานแสนสุข 
   • ป.พ. มงคลสุข 
   • ซามาราแมนชั่น 
   • ก.พนารัตนแมนชั่น 
  -  โรงแรม  จำนวน  ๒  แหง ประกอบดวย 
   • โรงแรมแอลทีอินน 
   • โรงแรมแบมบูอินน 
  -  สถานบริการ จำนวน  ๔  แหง ประกอบดวย 
   • ซุมสมโอ นวดแผนโบราณ  
   • ทิพวัลนวดแผนโบราณ  
   • คุมนครชัยนวดแผนโบราณ  
   • สถานบริการปาราญ  
  -  ธนาคาร  จำนวน  ๑๒  แหง ประกอบดวย 
   • ธนาคารออมสิน 
   • ธนาคารกรุงเทพ 
   • ธนาคารกรุงไทย  สาขานครชัยศรี และสาขาหางโลตัส 
   • ธนาคารกสิกรไทย สาขานครชัยศรี และสาขาหางโลตัส 
             • ธนาคารไทยพาณิชย 
   • ธนาคารธนชาติ สาขาตลาดทานา และสาขานครชัยศรี 
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
   • ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
 

๖.๕  การทองเที่ยว 
  เนื่องจากพื้นที่ใกลเคียงเขตเทศบาลมีแหลงทองเที่ยวและตลาดน้ำหลายแหง  และในเขตเทศบาลมี
รานอาหารและรานจำหนายผลไมเปนจำนวนมาก  นักทองเที่ยวจะแวะมารับประทานอาหาร  ซื้อผลไมและของฝาก
ตาง ๆ   



๖.6  การอุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีผูใชแรงงานประมาณ  ๑๐,๐๐๐  คน  มีโรงงานจำนวน             
๕  โรง  คือ 
  ๑.  โรงงานสุรา   จำนวน          ๒          โรง 
  ๒.  โรงงานเซรามิค  จำนวน          ๑          โรง 
  ๓.  โรงงานทำขวดพลาสติก จำนวน          ๒          โรง 
  ๔.  โรงงานทอผา (ฟารอิสต) จำนวน          ๑          โรง 
  ๕.  โรงน้ำแข็ง   จำนวน          ๑          โรง 
 ๖.7  การพาณิชย และกลุมอาชีพ  
  -  หางสรรพสินคาโลตัส   จำนวน         ๑          แหง 
  -  รานกาแฟคาเฟ อเมซอน  จำนวน         ๑          แหง 
  -  รานเซเวนอีเลฟเวน   จำนวน         2          แหง 
  -  รานแฟมิลี่มารท   จำนวน         1          แหง 
  -  รานกานดาซุปเปอรมารท  จำนวน         ๑          แหง 
  -  สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน         ๒          แหง ประกอบดวย 
   • ปมน้ำมัน PT 
   • ปม ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีกจำกัด 
   -  ตลาด    จำนวน         ๓          แหง ประกอบดวย 
   • ตลาดทานา(ของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 
   • ตลาดนัดไฟฟาของเอกชน รานคาประมาณ ๑๐๐ แผง 
   • ตลาดนัดหมออรพิน มีวันจันทร กับพุธ รานคาประมาณ ๘๐ แผง 
   -  รานคาทั่วไป   จำนวน        ๒๕๐       ราน 
   -  สถานที่จำหนายอาหาร  จำนวน          ๕๕       แหง 

๖.8  แรงงาน 
 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศร ีที่อยูในวัยทำงาน  สวนใหญประกอบอาชีพ  

(๑)  คาขาย และบริการในดานตางๆ 
(๒)  รับราชการและทำงานหางราน,บริษัท 
(๓)  ทำงานในโรงงานตางๆ 
(4)  ทำงานรับจางอื่นๆ  

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑   การนับถือศาสนา 

  -  ผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ  ๙๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
  -  วัดในพุทธศาสนา  จำนวน          ๑          วัด (วัดทาตำหนัก) 
  -  ศาลเจา   จำนวน          ๓          แหง 
  -  สำนักช ี   จำนวน          ๑          แหง 

7.๒   ประเพณี  และงานประจำป  
  ประเพณีทองถิ่นที่สำคัญในเขตเทศบาล เปนไปตามทีร่ัฐบาลกำหนด เชน 
  -  ประเพณีสงกรานต   -  ประเพณีวันเขาพรรษา   
  -  ประเพณีวันออกพรรษา     -  ประเพณีลอยกระทง  



7.3   ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 - สภาพสังคมเมือง ลักษณะของทองถิ่นจึงกลมกลืน ไมมีเอกลักษณชัดเจน 
7.4   สินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก 
 - ไดแก สมโอนครชัยศรี  

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑  น้ำ ในเขตเทศบาลมีแมน้ำและคลอง ดังนี้ 
  -  แมน้ำทาจนี 
  -  คลองเจดียบูชา 
  -  คลองบางแกว 
  - เขตพื้นท่ีเทศบาลติดกับแมน้ำลำคลอง ทำใหประสบปญหากับน้ำทวมในฤดูฝน น้ำหลาก น้ำ
ทะเลหนุน 

8.๒  ปาไม 
- ไมมี 

7.3   ภูเขา  
 - ไมมี 
7.4  ทรัพยากรธรรมชาตทิี่สำคัญของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
7.5  อื่นๆ  
-   ขยะมูลฝอย 

  -  ปริมาณขยะ  ๑๑  ตัน / วัน 
  -  รถยนตที่ใชเก็บขยะ  รวม  ๓  คัน 
  -  ขยะที่เก็บขนได  ๑๑  ตัน / วัน  ไมมีขยะตกคาง 
  -  วิธีกำจัดขยะท่ีกำจัดได  โดยใชวิธีจางเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยเทศบาลจัดเก็บขน
ขยะตามบานพักอาศัย และจุดสำคัญตางๆ ในเขตเทศบาล ไปท้ิงไวในที่เอกชนเพื่อดำเนินการกำจัดตอไป 

- บอบำบัดน้ำเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ 1 แหง  
 

 



9.  อื่นๆ 
 - แผนที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี 

    



สวนที่  ๓ 

 
 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
 
1.๑  วิสัยทัศนเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
 

“ นครชัยศรีเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมสวยงาม ” 

1.๒   ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 

1.3   เปาประสงค 
1. การพัฒนาสงเสริม การศึกษา ทำนุบำรุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การกีฬา และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น อยูอยางพอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
๓.  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรางรายไดใหกับทองถิ่น 
๔. การจัดการดานสาธารณสุข   สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ  ประชาชนมี

สวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู  ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๖. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถิ่นมีประสิทธิภาพ  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม  

และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น  
  ๗.  ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง มีมาตรฐาน 
1.๔   ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 - รอยละของเด็กที่ไดรับการสงเสริมดานการศึกษาและอื่นๆ  
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ 80/๘๕/๙๐/๙๕) 
 - รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕/๑๐/๑๕/๒๐) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 - จำนวนกิจกรรมในการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ ความพอเพียง  
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๑/๒/๓/๔) 
 - รอยละของประชาชนที่มาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐) 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม 
 - รอยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
 - จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕/๖/๗/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 - จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘/) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร 
 - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาบุคลากรและองคกร 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ๒/๔/๖/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 - รอยละของระยะทางที่ดำเนินการเพ่ิมขึ้นไดมาตรฐาน 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
1.๕   กลยุทธ 

1. พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาอาชีพ สรางรายได การใชชีวิตอยางพอเพียง 
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางความเขมแข็งของชุมชน  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
6. กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน อยางท่ัวถึงได

มาตรฐาน 
 
 



1.๖   จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาเปนเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมสวยงาม 
2. การพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปนสุข 

๑.7  แผนงาน 
 (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

 (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 (3)  แผนงานการศึกษา 

 (4)  แผนงานสาธารณสุข 

 (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 
(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 

 (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 (9)  แผนงานงบกลาง 

1.8   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
เทศบาลตำบลนครชัยศรีไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวจำนวน ๖ ยุทธศาสตร  ซึ่งครอบคลุม

การพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลทุกมิติการพัฒนา และมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับ
ตางๆ ขึ้นไป ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี ๖ 
ยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม มีประเด็นยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) มีประเด็นยุทธศาสตร ๔ 
ยุทธศาสตร  เชื่อมโยงไปสูระดับชาติอยางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ซึ่งมี  1๐ ยุทธศาสตร โยงไปสู แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร  

ดังนั้นการพัฒนาของเทศบาลตำบลนครชัยศรีในแตละยุทธศาสตร จึงมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของชาติในแตละระดับตั้งแตบนลงลาง หรือจากลางเชื่อมโยงขึ้นไปขางบน ซึ่งจะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทศันของประเทศชาติ มีความมั่นคง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวในสุด (ความเชื่อมโยง แบบ ยท. ๐๑) 
 
 
 
 ๒.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ไดใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

๑. พื้นที่เทศบาลอยูในเขตปริมณฑล มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก และหลากหลายเสนทาง 
๒. ลักษณะสังคม เปนชุมชนเมืองมีความเจริญในดานตางๆ อยางพรอมเพรียง ทั้งธนาคาร รานคา หางสรร

สินคา บริการสื่อสาร เชน ไวไฟ ระบบ ๓ G 
๓. ประชาชนสวนใหญยังเปนคนในพื้นที ่มีความรักผูกพันตอชุมชน และพ้ืนที่ 
๔. มีระบบสาธารณูปโภคพรอม ทั้งน้ำประปา ไฟฟาโทรศัพท  
๕. มีสินคา บริการ รานอาหาร ของกิน ของฝากท่ีหลากหลาย และมีชื่อเสียง 

 
 

๒.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 



จุดออน  (W : Weakness)  
๑. ในพื้นท่ี ไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่เดนชัดเพื่อดึงดูดใหคนมาเที่ยว 
๒. ประชาชนขาดการมีสวนรวม และตระหนักในการเขารวมกิจกรรมสาธารณะ เทาที่ควร 
๓. การจราจร คอนขางติดขัด ในชวงเวลาเรงดวนและมีรถสิบลอ รถพวงชอบวิ่งผานเขามาในเขตเทศบาล 
๔. พื้นท่ีในเขตเทศบาล มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ ทำใหการพัฒนาไมเปนเอกภาพ 
๕. เปนเมืองที่ใกลกรุงเทพมหานคร จึงเปนแคทางแวะผาน ไมมีการคางแรม รายไดจากการทองเที่ยว 
จึงไมมาก 

โอกาส  (O : Opportunity)   
๑. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ของรัฐบาล 
๒. เปนเมืองผานที่ใกลกับแหลงทองเที่ยว วัดตางๆ เชน เจษฎามิวเซียม วัดศรีษะทอง วัดกลางบางแกว 
๓. ไดรับการรวมมือกับภาคเอกชน เชน การแขงขันโมโตครอสชิงแชมปโลก สงผลใหคนรูนครชัยศรีมากขึ้น 
๔. มีตลาดทรัพยสินฯ ที่เกาแก คือตลาดทานา ในการดึงดูดใหคนแวะมาชิม ซื้อ อาหาร ของฝาก ที่มี

ชื่อเสียง 
๕. การเขาสูประชาคมอาเซียน และการประชาสัมพันธของเทศบาลรวมกับภาคเอกชน ชวยใหคนมาจับจาย 
ซื้อของ สงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น 
๖. การเรียนรูในเรื่องตางๆ ปจจุบันการเขาถึงขอมูลงายขึ้นและหลายหลายชองทาง เชน คอมพิวเตอร 
แท็บเล็ต สมารทโฟน 

อุปสรรค  (T : Threat)   

๑. สภาพพ้ืนที ่ติดแมน้ำทาจีน หากมีอุทกภัย และบริหารจัดการไมด ีอาจประสบปญหา สรางความ 
เสียหายใหญได 
๒. การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคราชการเอกชน ประชาชนยังขาดความตื่นตัว  และความพรอม 
ในการรองรับ เชน ภาษา การทักทายสื่อสาร 
๓. กระแสสังคมโซเชียลมีเดีย ทำใหผูคน สื่อสารถึงกันไดงายโดยขาดการกลั่นกรองตรวจสอบขอมูลกอน 
ทำใหเกิดขาวลือ ขอมูลเท็จไดงาย 
๔.การคาขาย บริการ มีการแขงขันสูง ทั้งคนในพื้นท่ี ตลาดเอกชน หางคาปลีก เปนตน 
๒.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี นั้น ไดทำการ

ประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๑. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา     

และวัฒนธรรม     

ลักษณะของปญหา  - เด็กและเยาวชน  - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ 

 - กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารในยุค  - นักเรียนในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมสงเสริม  

สังคมออนไลนเขามามีอิทธิพลตอสังคม  - ประชาชนในพ้ืนที่ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และครอบครัว ทำใหละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม   ประเพณี อันดีงามของทองถิ่น  

 - ขาดการใหความรู ความสำคญัทางศาสนา   อยางถูกตอง 

และพัฒนาจรยิธรรมแกประชาชน    - จัดสรรงบประมาณ 

 - สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดูแล   สนับสนุนสถานศึกษาในเขต 

นักเรียนอยางเพียงพอ   เทศบาลใหเพียงพอตอ 

   จำนวนนักเรียน 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ     

ลักษณะของปญหา     

 - ประชาชนบางสวนวางงาน และวาง  - ประชากรบางสวนไมม ี  - เทศบาลจัดฝกอบรมอาชีพ 

งานแฝง เนื่องจากไมอาชีพเสริม งานทำ และงานที่ทำอยู ใหแกประชาชน 

  ไมมั่นคง  - สงเสริมใหประชาชนรวม 

   - กลุมสตรี/กลุมแมบาน กลุมในการประกอบอาชีพ 

  ที่ตองการอาชีพเสริม  -  สนับสนุนงบประมาณ 

    และวิทยาการ เทคโนโลยีที ่

    ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

 - การทองเที่ยวในเขตเทศบาลคอนขาง  - กลุมรานคาตางๆ   - สงเสริมจดัทำแผนพับ 

ซบเซา ผูคนมาแวะชม ทองเที่ยวนอยลง ในเขตเทศบาล ประชาสมัพันธ การทองเที่ยว 

    ในเขตเทศบาล และพื้นท่ี 

    ตอเนื่องเพื่อใหคนแวะมา 

    เที่ยวมากขึ้น 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๓.  ปญหาดานสังคม     

ลักษณะของปญหา     

 -  ปญหาการปองกันโรคระบาดตางๆ  - ประชาชน เยาวชน   - เทศบาลจัดอบรม ใหความรู 

 -  ปญหายาเสพตดิระบาดในกลุมเยาวชน และนักเรียนในเขต  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 



 และนักเรยีน โดยเฉพาะ ยาบา เทศบาลตำบลนครชัยศร ี ปฏิบัติงานของ อสม.ประจำ 

 - ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   หมูบาน และประชาชนทั่วไป 

 การลักขโมย    - นโยบายของรัฐบาลในการ 

 - ปญหาผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส    ปองกันและแกไขปญหายา 

ที่ขาดการดูแลหรือสงเสริมสวัสดิการ   เสพติด โดยใหเทศบาลดำเนิน 

อยางพอเพียง   การเชิงรุกรวมกับฝายปกครอง 

 - ปญหาประชาชนขาดความรู โอกาสในการ   และตำรวจ ในการปองปราม  

เขาถึงความยุติธรรมในสังคม   ตรวจคน จับกุมผูเสพ/ผูคา  

    และบำบดักลุมผูตดิยา  

    และกลุมเสี่ยง 

     - จัดสรรงบประมาณเพื่อ 

    จัดซื้อ/จดัจางติดตั้งกลอง 

    วงจรปดตามจุดตางๆ  

    ที่สำคัญ ใหเพียงพอ 

     - สงเสริมการจัดกจิกรรมให 

    ชมรมผูสูงอายุ คนพิการ  

    ผูดอยโอกาส 

     - สนับสนุน สงเสริมกิจกรรม 

    ตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

    ตำบล เพื่อประชาชนในทองถ่ิน 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๔.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิ่งแวดลอม     

ลักษณะของปญหา     

 - ปญหาขยะในเขตชุมชน ทางสาธารณะ  - ชุมชนในเขตเทศบาล/  - เทศบาลจัดหาทีร่องรับขยะ 

 - ปญหาผักตบชวาตามลำคลอง แมน้ำ  ทางสาธารณะ และใหบริการจัดเก็บขยะ 

ขาดการดูแล เอาใจใส  - ที่สาธารณะ ลำคลอง   อยางจริงจัง 

 - ปญหาประชาชนขาดจิตสำนึกทีด่ีพอ  แมน้ำ  - รณรงคเพื่อสรางจิตสำนึก 

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ  - ประชาชน/เยาวชน การใชวัสดุจากธรรมชาติแทน 

  ในพ้ืนที่ ขยะที่ยอยสลายยาก  

    และเกดิมลพิษ 

     - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ 

    เพื่อดำเนินการขดุลอกคลอง/ 

    กำจัดผักตบชวา ในลำคลอง 



     - จัดกิจกรรมใหความรู  

    สรางจิตสำนึก ดานการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ เชน  

    การปลูกตนไม การปลอย 

    พันธุสัตวน้ำ การปรับปรุง 

    

ภูมิทัศน เปนตน 
 
 
  

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๕.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร     

ลักษณะของปญหา     

 - บุคลากร ขาดทักษะ ความชำนาญ  - ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/  - จัดสรรงบประมาณในการ 

และแรงจูงใจเชิงบวก ในการทำงาน พนักงานสวนตำบลและ จัดสงบุคลากรเขารับการ 

อยางเพียงพอ พนักงานจางของเทศบาล อบรมเพื่อเรยีนรู เพิ่มทักษะ 

    ความชำนาญ และประสิทธ ิ

    ภาพการปฏิบตัิงาน 

 - ประชาชนขาดการมสีวนรวมทางการเมือง  - ประชาชนใน  - เนนการมีสวนรวมของ 

การปกครอง อยางจริงจัง เขตเทศบาล ประชาชนในการบริหารจัดการ 

     โดยจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที ่

     ใหบอยครั้ง 

 - ประชาชนบางสวนขาดการรับรูขาวสาร  - ประชาชนใน  - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 

จากทางเทศบาล เขตเทศบาล และเพิ่มชองทางท่ีหลากหลาย 

    ในการประชาสมัพันธเผยแพร 

    ขาวสารของเทศบาล  

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๖.  ปญหาดานการบริการสาธารณะ     

๖.๑ เสนทางการคมนาคมไมสะดวก     

ลักษณะของปญหา     

 - เนื่องจากถนนภายในชุมชนบางสวน  - พื้นท่ีทุกชุมชนในเขต   - เทศบาลจัดงบประมาณใน 

ชำรุด ทรุดโทรม  เมื่อฝนตกจะทำใหน้ำทวมขัง  เทศบาลประสบปญหา การกอสรางและปรับปรุง 

ถนนขรุขระเปนหลุม  เปนบอ ไมเสมอกัน การคมนาคมไมสะดวก ตลอดจนซอมแซมถนนใน 

    เขตเทศบาล อยางตอเนื่อง 

    รวมทั้งกอสรางถนนคอนกรีต/ 



    ลาดยางเพิม่ขึ้น 

๖.๒ ทอระบายน้ำอุดตัน ไมไดมาตรฐาน     

ลักษณะของปญหา     

 - ปญหาทอระบายน้ำอุดตัน หรือไมม ี  - พื้นท่ีทุกชุมชนในเขต   - กอสรางปรับปรุงทอ 

ประสิทธิภาพ ขนาดไมเทากัน เทศบาลประสบปญหาการ ระบายน้ำ บอพัก  

๖.๓ ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ระบายน้ำ ใหไดมาตรฐาน 
 
ลักษณะของปญหา     

 - ไฟฟาสาธารณะในชุมชนมีปริมาณไม  - พื้นท่ีทุกชุมชนในเขต  - เทศบาลติดตั้งไฟฟา 

เพียงพอตอความตองการของประชาชน เทศบาล สาธารณะเพิม่ขึ้น 

บางจุดไมสวาง หรือชำรุด       

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

๗.  ปญหาขอมูลในชุมชนเพ่ือการ     

วางแผนพัฒนา     

ลักษณะของปญหา     

 -  จากการจัดเก็บขอมลูชุมชนตางๆ ใน  - ประชาชน ผูสูงอาย ุ  - เทศบาลจัดอบรม ใหความรู 

เขตเทศบาล ทั้งหมด ๑,๕๗๘ ครัวเรือน  เด็กแรกเกดิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

๑. ภาพรวมรายไดครัวเรือน   จัดเก็บขอมลู โดยให 

 -  มีรายไดไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐บาทตอคน   ประชาชนตระหนักถึงการ 

 ตอป ไมผานเกณฑ ๖๘ ครัวเรือน    ใหขอมูลที่ครบถวนถูกตอง 

คิดเปน ๔.๓๑ %   ตรงตามจริงเพื่อประโยชน 

- คนอายุระหวาง ๑๕ – ๖๐ ป  มีอาชีพ    ในการวางแผนพัฒนา 

มีรายได จาก ๓,๐๖๖ คน ไมผานเกณฑ     - จัดอบรมใหความรู การฝก 

๒๒๙ คน คิดเปน ๗.๔๗ %   อาชีพ ตางๆ ใหกับประชาชน  

 - ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จาก   เพื่อนำไปหารายไดเสริม 

๑,๕๗๘ ครัวเรือน ไมผานเกณฑ     - จัดเวทีประชาคม เพื่อให 

๑๘๖ ครัวเรือน คิดเปน ๑๑.๗๙ %    ความรูประชาชน ตระหนัก 

๒. ภาพรวมจากการจัดเก็บขอมลู    ถึงการมีสวนรวมใน 

๓ ปญหาแรก คือ   กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 

 - การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อ   เพื่อประโยชน สาธารณะ 

ประโยชนของชุมชน ไมผานเกณฑ     - สงเสริมการใหความรูเรื่อง 

จาก ๑,๕๗๘ ครัวเรือน ไมผานเกณฑ    คุณคาของน้ำนมมารดา 

๗๗๐ ครัวเรือน คิดเปน ๔๘.๘๐ %     

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 



- คนอายุมากกวา ๖๐ ป มีอาชีพและมรีายได     

 จาก ๑,๐๔๖ คน ไมผานเกณฑ ๔๒๙ คน     

คิดเปน ๔๑.๐๑ %     

 - เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดยีว     

อยางนอย ๖ เดือนแรกติดตอกัน      
จาก ๒๕ คน ไมผานเกณฑ ๘ คน คิดเปน 
๓๒.๐๐ %     

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



  
 

สวนที่ 4 
สรุปรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

4.1 สรุปการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) 



 

 
 
 

คำชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง  แกไข  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทำการประเมินปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป   
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......เทศบาลตำบลนครชยัศรี..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไมมีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชาคมทองถิน่และรวมจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถิ่น 

  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับหมูบาน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับตำบล)   
2.๓  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทำแผน   
๒.๔  มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหาความตองการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  ๒.๔  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น   

  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา
ทองถิ่น 

  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 

  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทองถิ่นประจำป
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต   

 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แกไข 



4.2 สรุปการวางแผนพฒันาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

7 2,765,200.00 8 3,210,200.00 9 64,409,300.00 12 126,509,300.00 9 5,909,300.00

การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

14 4,140,000.00 16 3,143,700.00 18 6,356,200.00 17 3,356,200.00 17 3,356,200.00

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

2 130,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 3 1,230,000.00

การพัฒนาดานสังคม 27 16,923,600.00 25 15,278,000.00 32 16,048,000.00 32 204,065,000.00 32 16,200,000.00

การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

9 4,260,000.00 8 4,780,000.00 9 23,095,000.00 12 66,515,000.00 13 54,350,000.00

การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

4 3,600,000.00 12 8,226,000.00 14 14,357,000.00 32 55,480,000.00 22 76,050,000.00

รวม 63 31,818,800.00 71 34,667,900.00 84 124,295,500.00 107 455,955,500.00 96 157,095,500.00

สรุปการวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แกไข  ตามแผนงาน

 โครงการพัฒนาบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564 2565



4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



การกอหนี้ผ ูกพ ัน/

ลงนามในสัญญา
การพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร 2 3,453,840.00 2 3,453,840.00

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 2,704,147.04 7 2,639,811.90

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

การพัฒนาดานสังคม 6 14,550,818.00 6 14,550,818.00

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 3,439,243.60 2 3,439,243.60

การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 11 5,528,770.00 1 98,770.00

รวม 28 29,676,818.64 18 24,182,483 .50

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564

    เทศบาลตําบลนครชัยศรี มีการใชจ ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ  จํานวนเงิน 31,887,600  บาท  มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน 18 โครงการ จํานวนเงิน
 24,182,483.50  ลานบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี

ยุทธศาสตร โครงการ โครงการ
การเบิกจาย
งบประมาณ



 
โครงการที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี 

ขอกันเงิน/ขยายเวลา กันเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
 
ป 2563 ขอกันเงิน และขยายเวลากันเงิน 

1. โครงการกอสรางกำแพงกันดิน คสล. ชุมชนวัดทาตำหนัก  1,946,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงุซอมแซมถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ คอนกรีต และบอพัก

คอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 10 (ปาชั้น) จำนวน 1,781,000 บาท 
ป 2564 ขอกันเงิน  

1. จัดซื้อรถยนตตรวจการณ    จํานวน  1,359,000  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจง จำนวน      300,000  บาท 
3. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมระบบเชื่อม  จำนวน       65,000 บาท 
4. จัดซื้อเครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงมา เครื่องยนต

เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง     จำนวน        13,700 บาท 
5. โครงการกอสรางรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บริเวณตลาดทานา จำนวน  223,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณใตสะพานยกระดับถนนทางหลวง 3094 

จำนวน     1,978,000 บาท 
7. โครงการติดตั้งกระจกโคงสะทอนแสงตามแยกตามโคงภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี 

จำนวน       190,000 บาท 
8. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต และบอพักคอนกรีต บริเวณ

ถนนทางหลวง 3094 ซอย 15/5 (ปาลิ้ม)     จำนวน       317,000 บาท 
9. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต และบอพักคอนกรีต บริเวณ

ถนนเทศบาล 1 ซอย 8/2 (ขางดับเพลิง)        จำนวน       633,000 บาท 
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1 

ซอย 4 (ลุงฮี้)            จำนวน       738,000 บาท 
11. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 17/2 (ตนนุน)  

จำนวน     162,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 8/2 (ขางดับเพลิง)  

จำนวน      557,000 บาท 
13. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต และบอพักคอนกรีต 

บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 9/2 (นัทธีศรี)   จำนวน     297,000 บาท 
 

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



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.การพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร 12 126,509,300.00 9 4,386,500.00 2 3,453,840.00 2 3,453,840.00

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 3,356,200.00 12 3,239,000.00 7 2,704,147.04 7 2,639,811.90

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 2 30,000.00 1 10,000.00

4.การพัฒนาดานสังคม 32 204,065,000.00 21 15,402,600.00 6 14,550,818.00 6 14,550,818.00

5.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 12 66,515,000.00 7 4,536,000.00 2 3,439,243.60 2 3,439,243.60

6.การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 32 55,480,000.00 11 2,636,000.00 4 2,634,770.00 1 98,770.00

รวม 107 455,955,500.00 61 30,210,100.00 21 26,782,818.64 18 24,182,483.50

งบประมาณ

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

แผนการดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ
หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต

1
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน

1,960,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อสงเสริมอาหารกลางวัน 
ใหแกเด็กนักเรียน

- เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดทา
ตําหนัก

2
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดซื้อ
อาหาร เสริม(นม)

976,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
สําหรับสงเสริมสุขภาพเด็ก
นักเรียน

- เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดทา
ตําหนัก

3
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

13,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนยึดมั่นในการทําความดี 
ใฝหาความรูเปนผูใหญที่ดี มี
สํานึกรับผิดชอบตอสังคม

- จัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อใหผูบริหาร พนักงานและ
ลูกจางไดรวมกิจกรรมและ
ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีและ
ความ สําคัญของเทศบาล

- จัดงานวันเทศบาล
 ๒๔ เม.ย. ของทุกป
 เพื่อสรางความ 
สามัคคีของ
หนวยงาน

5.
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ

10,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อเปนการสงเสริมวันสําคัญ
ตางๆ ของชาติตามนโยบายของ
รัฐบาล

- จัดโครงการวัน
สําคัญตาง ๆ ของ
ชาติตามนโยบาย
ของ รัฐบาล

6
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวัน
คลาย วันพระบรม
ราชสมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
 บรมชนกาธิเบศร
มหา ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ

70,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อจัดงานวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
 และวันพอแหงชาติ

- เพื่อระลึกในพระ
มหา กรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย 
รัชกาลที่ 9

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลนครชัยศรี  มีดังนี้



ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ
หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต

7.
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวัน
เฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระบรมราชชนนี
พันป หลวง และวัน
แมแหงชาติ

20,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง และวันแม
แหงชาติ

- จัดงานเพื่อระลึก
ใน พระมหา
กรุณาธิคุณ

8
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงาน วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว

50,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สิ
นทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว

- เพื่อแสดงถึงความ
 จงรักภักดีเทิดทูน
พระมหา กษัตริย

9
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงาน วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี

20,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
 พระบรมราชินี

- เพื่อแสดงถึงความ
จงรัก ภักดีตอ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย

10
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงาน วัน
คลายวันสวรรคต
ของ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรม ชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

20,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อจัดงานวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหา กรุณาธิคุณ

11
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการพานองทอง
ธรรมะ

10,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
บทบาท และมีโอกาสฝกปฏิบัติ
 ทํากิจกรรมรวมกันอัน
กอใหเกิดความสัมพันธ ความ
สามัคคีในหมูคณะ

- จัดกิจกรรมพา
นองทอง ธรรมะ
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หนวยงานที
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12
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

80,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อเปนการสงเสริมและ
อนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี

- อนุรักษประเพณีที่
ดีงาม ของไทยใหคง
อยูสืบตอไป

13
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

โครงการสงเสริมการ
 ดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000.00
สํานัก/กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อจัดโครงการสงเสริมให
ประชาชนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใหการใช
ชีวิตมีความสุข สอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว

- ๑ รุน 
กลุมเปาหมาย 
ไดแกประชาชนใน 
เขตเทศบาล

14. การพัฒนาดานสังคม

โครงการอบรม
กฎหมาย และการ
เขาถึงความ ยุติธรรม
ในชุมชน

20,000.00

สํานัก/กอง
ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ, สํานัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน

- จัดอบรมเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนและ
ใชในชีวิตประจําวันสําหรับ
ทองถิ่นและกระบวนการเขาถึง
ความยุติธรรมในชุมชน

- ประชาชนในพื้นที่
เขต เทศบาล

15 การพัฒนาดานสังคม

โครงการฝกอบรม
และ ทบทวน
อาสาสมัคร ปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.)

80,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อพัฒนาทบทวนความรู
ความสามารถของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
 โดยการจัดฝกอบรมใหความรู
ทบทวนการฝกในแบบตางๆ

- ฝกอบรมทบทวน
อาสา สมัครปองกัน
ภัยฝาย พลเรือน
(อปพร.)

16 การพัฒนาดานสังคม

โครงการฝกอบรม
การ ปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใน
ชุมชน

20,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องตน เปนการปองกันความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน

- ประชาชนในพื้นที่ 
เทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี

17 การพัฒนาดานสังคม
โครงการฝกซอมแผน
 ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

25,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เขา
รวมฝกซอมแผนฯ มีทักษะและ
มีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว

- ครูและนักเรียน 
โรงเรียนวัดทา
ตําหนัก และ
ประชาชนใน เขต
เทศบาลฯ
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หนวยงานที
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18 การพัฒนาดานสังคม
โครงการรณรงค
ปองกัน โรค
ไขเลือดออก

7,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อลดอัตราและระงับการ
ปวยของโรคไขเลือดออก - เพื่อ
สงเสริมใหความรูในการกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงลาย

- จัดกิจกรรมตางๆ 
ในการปองกันไข
เลือด ออกใหกับ
ประชาชนใน เขต
เทศบาล

19 การพัฒนาดานสังคม

โครงการปลอดโรค
ควบคุม และปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ใน
เขตเทศบาล

70,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- ออกสํารวจและทําทะเบียน
ควบคุมสัตว - เพื่อปองกันโรค 
และควบคุมโรคพิษสุนัขในเขต
พื้นที่เทศบาล - จางเหมา
บริการสัตวแพทยฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

- พื้นที่เขตเทศบาล

20 การพัฒนาดานสังคม

โครงการวัยใส รัก
ปลอดภัย หางไกล
โรคติดตอทางเพศ 
สัมพันธและโรคเอดส

50,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อใหเยาวชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดส

- นักเรียนในพื้นท่ี 
เขตเทศบาล

21 การพัฒนาดานสังคม

โครงการอบรม
สัมมนา และศึกษาดู
งานของ ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ

50,000.00
สํานัก/กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อเสริมสรางทักษะในการ
พัฒนา และสํานึกในบทบาท
หนาที่ของตนเองตอชุมชน

- ทุกชุมชน

22 การพัฒนาดานสังคม
โครงการจัดประชุม 
ประชาคมชุมชน

15,000.00
สํานัก/กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อใหประชาชนทราบการ
ดําเนินกิจกรรมของทาง
เทศบาลฯ การจัดทําแผนชุมชน
และการประชุม การขอ
ประชามติ

- ทุกชุมชน

23 การพัฒนาดานสังคม

โครงการธรรมะ
อารมณดี นําทาง
ชีวิตที่ดีสูชุมชน โดย
หลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง

5,000.00
สํานัก/กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อใหชุมชนไดนําหลักธรรมะ
และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิต ประจําวันให
ดียิ่งขึ้น

- ทุกชุมชน
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24 การพัฒนาดานสังคม
โครงการรณรงค 
เพื่อปองกันยาเสพติด

20,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึกให
ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนไดตระหนัก ถึง
การปองกันปญหายาเสพติด

- จัดอบรมใหความรู
 กับเด็กและ 
เยาวชนใน เขต
เทศบาล

25 การพัฒนาดานสังคม

โครงการภูมิคุมกัน 
ทางสังคมใหเด็ก 
และเยาวชนเทศบาล
 ตําบลนครชัยศรี 
(กิจกรรม "โตไปไม
โกง")

10,000.00
สํานัก/กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อเสริมและปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนเปนคนดี มีคุณธรรม

- เด็กเยาวชนใน เขต
เทศบาล

26 การพัฒนาดานสังคม

โครงการฝกอบรม 
ปองกันและแกไข
ปญหา ยาเสพติดใน
เขต เทศบาลฯ

50,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่ออบรมใหความรู และ
ปลูกฝง จิตสํานึกใหประชาชน
และเยาวชนไดตระหนัก และ
รวมแกไข ปองกันปญหายาเสพ
ติด

- จัดอบรมให
ความรูกับ 
ประชาชน และ
เยาวชนใน เขต
เทศบาลฯ

27 การพัฒนาดานสังคม
โครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

12,363,000.00
สํานัก/กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อจายเบี้ยใหผูยังชีพผูสูงใน
เขตเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหฯ

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาล ประมาณ 
1,333 คน

28. การพัฒนาดานสังคม
โครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,078,600.00
สํานัก/กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อจายเบี้ยใหผูยังชีพคน
พิการในเขตเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการ จายเงินสงเคราะหฯ

- ผูพิการในเขต
เทศบาล 230 คน
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29. การพัฒนาดานสังคม

โครงการสมทบ
กองทุน หลักประกัน
สุขภาพใน ระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

200,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อสนับสนุนและสงเสิรมการ
จัดบริการสาธารณสุขของ
หนวยบริการหรือสถานบริการ
หรือสถานบริการอื่นและ
สงเสริมใหกลุมแมและเด็กกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ สามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลฯ

30 การพัฒนาดานสังคม
โครงการในกิจการ
จราจร

50,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อดําเนินการดานกิจการ
จราจร

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล ตําบลนคร
ชัยศรี

31 การพัฒนาดานสังคม
โครงการความ
ปลอดภัย ทางถนน

15,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อรณรงคปองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยการสราง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย

- เพื่อดําเนินการ
ฝกอบรม ประชาชน
ในเขตเทศบาล

32 การพัฒนาดานสังคม
โครงการฝกอบรมชุด
 ปฏิบัติการจิตอาสา
 ภัยพิบัติ

287,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งใหแกเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี ใหบุคลากรมี 
ความสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลือเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ผูเขารับการอบรม 
ไดแก จิตอาสาภัย
พิบัติในเขต เทศบาล

33 การพัฒนาดานสังคม
โครงการชวยเหลือ 
ประชาชนกรณีเกิด 
สาธารณภัยตางๆ

50,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อบรรเทาทุกขขั้นตนแก
ประชาชนผูประสบภัยอยาง
รวดเร็วตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี
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34 การพัฒนาดานสังคม
โครงการสงเสริมการ
 จัดการสุขาภิบาล
อาหาร

27,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- ผูประกอบการและผูสัมผัส
อาหารมีความรู ความเขาใจ
เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารใหได
ตาม ขอกําหนดดานสุขาภิบาล
อาหารเพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคอันเนื่องมาจากการ
บริโภคอาหารและน้ําที่ไมสะอาด

- ป 2563 เฉพาะ
รุนผู สัมผัสอาหาร) -
 รุนที่ 1 
ผูประกอบการ 
รานอาหารในเขต
เทศบาล จํานวน 
50 คน - รุนที่ 2 ผู
สัมผัสอาหาร ภายใน
เขตเทศบาล จํานวน
 50 คน

35.
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรณรงค
รักษา ความสะอาด
และความ เปน
ระเบียบเรียบรอยใน 
เขตเทศบาล

7,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อสงเสริมการปลูกฝงการ 
รวมมือรวมใจของประชาชน ใน
การรักษาความสะอาด

- จัดกิจกรรมรณรงค
ใหคน นครชัยศรี
ชวยกันรักษาความ 
สะอาด ลดมลพิษ 
เพื่อ สิ่งแวดลอมที่ดี
ภายในเขต เทศบาล

36
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการจางเหมา
ทิ้งขยะ ของ
เทศบาลฯ

4,500,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อใหการขนถายขยะภายใน
เขตเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอยมีที่รองรับ ปริมาณ
ขยะที่จัดเก็บในเขตเทศบาลได
อยางพอเพียง

- จางเหมาทิ้งขยะใน
เขต เทศบาลไปยัง
วัดนอย

37
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการกําจัดวัชพืช
 และผักตบชวา 
คลองสาธารณะ

5,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด
วัชพืชและผักตบชวาคลอง
สาธารณะ

- ประชาชนในชุมชน
 ลงพื้นเปาหมาย 
คลองสาธารณะ

38
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปลูกตนไม 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 ลดภาวะโลกรอน

1,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อใหประชาชนตระหนักใน
คุณคาของสิ่งแวดลอม ภาวะ
โลกรอน และชวยกันรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่

- จัดกิจกรรมให
ประชาชน รวมกัน
ปลูกตนไม
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39
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสงเสริม 
อนุรักษฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอม 
แหลองทองเที่ยว 
และภูมิทัศนในชุมชน

8,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อสงเสริมการรวมกันรักษา
ฟนฟู สิ่งแดวลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลง
ทองเที่ยว และภูมิทัศนในชุมชน
 ใหดีขึ้นสวยงามนาอยู

- จัดกิจกรรมให
ความรู และปลูก
จิตสํานึกการรักษา 
สิ่งแวดลอมใหกับ 
ประชาชน

40
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการคัดแยกขยะ
 ในชุมชน

10,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อกระตุนใหเกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุผล
โดยเร็ว - เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับขยะ
ประเภทตางๆตลอดจนทราบถึง
ปญหาและ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

- ชุมชนในเขต
เทศบาล

41
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรวมรณรงค
และ ปองกันปญหา
ฝุนละออง ขนาดเล็ก
 (PM 2.5)

5,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อสงเสริมใหประชาชนชนมี
ความรูเกี่ยวกับปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
มาตรการลดปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กรวมถึงวิธีการปองกัน
ตนเองจากโรคระบบทางเดิน 
หายใจ

- แกนนําชุมชนและ
 ผูประกอบการใน
เขตเทศบาล จํานวน
 50 คน

42.
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการอบรม
สัมมาและ ศึกษาดู
งานของคณะ 
ผูบริหาร สมาชิกสภา
 เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง

200,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- จัดอบรมใหความรู และทัศน
ศึกษาดูงานใหกับคณะผูบริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลและลูกจาง เพื่อใหเกิด
ความรูทักษะ บทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบ และทัศนคติที่
ดีในการบริการประชาชน

- จัดอบรมและทัศน
ศึกษา ดูงานใหกับ
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน เทศบาล
และลูกจาง

43
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการฝกอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
แกผูบริหาร สมาชิก
สภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และลูกจาง

15,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- จัดอบรมใหความรู สราง
จิตสํานึกดานคุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันการทุ
จจริต และการ มีผลประโยชน
ทับซอน

- ผูบริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล 
และ ลูกจาง
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44
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการจางสํารวจ
ความ พึงพอใจของ
ผูรับบริการ

30,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูมารับบริการจาก
เทศบาลฯแลวนําขอมูลไปใชใน 
การพัฒนาบริการ

- ประชาชนผูมารับ
 บริการกับเทศบาล

45
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการจัดประชุม 
ประชาคมทองถ่ิน 
ระดับตําบล

20,000.00

สํานัก/กอง
ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ, สํานัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของของประชาชนในการรับฟง
ปญหาความตองการ และการ 
วิเคราะห กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของเทศบาล

- จัดประชุม
ประชาคม ทองถ่ิน 
ในเขตเทศบาล

46
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

คาจางเหมาบุคคล
ธรรมดา (เปน
รายบุคคล)สําหรับทํา
 ความสะอาดถนน 
และทางเทาภายใน 
เขตเทศบาล

0
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อจางเหมาบุคคลธรรมดา 
ทําความสะอาดถนนและทาง
เทาภายในเขตเทศบาลฯ

 - จางเหมาบุคคล
ธรรมดา ทําความ
สะอาดถนนทางเทา
 สาธารณะภายใน
เขต เทศบาลฯ 
ในชวงไมเกิน 3 
เดือน เพื่อเปลี่ยน
ผาน ไปสูการจาง
เอกชนดําเนินการ

47.
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

คาจางเหมาบุคคล
ธรรมดา (เปน
รายงานบุคคล) 
สําหรับ ประจําทาย
รถบรรทุกขยะ กอง
สาธารณสุขฯ

11,500.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อจางเหมาบุคคลธรรมดา 
สําหรับปฏิบัติงานประจํา
รถบรรทุกขยะ เพื่อทําหนาที่เก็บ
 ขน ยายขยะ ขึ้นรถบรรทุกขยะ

- เพื่อจางบุคคล
ธรรมดา สําหรับ
การปฏิบัติงาน 
ประจําทาย
รถบรรทุกขยะ 
จํานวน ๙ คน

48.
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการจางเหมา
เอกชน รักษาความ
สะอาดถนน ทางเทา
 และพื้นที่สาธารณะ

2,600,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในการให
ภาคเอกชนเขามามีสวน รวมใน
การรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาล

- จางเหมาเอกชน 
ทําความสะอาด
ถนนทางเทา 
สาธารณะภายใน
เขต เทศบาลฯ

49
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการเทศบาลพบ
 ประชาชนเพื่อ
ใหบริการ และพัฒนา

10,000.00
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต.

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับบริการจาก
เทศบาลฯอยางท่ัวถึง

- เพื่อบริการ
ประชาชนใน เขต
เทศบาล



ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ
หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต

50
การพัฒนาดาน
การเมือง - การ
บริหาร

โครงการจางเหมา
เอกชน สําหรับ
ประจําทายรถ 
บรรทุกขยะ

1,500,000.00
สํานัก/กองสาธารณสุข
, กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย

- เพื่อจางเหมาเอกชนสําหรับ
ปฏิบัติงานประจําทาย
รถบรรทุกขยะ เพื่อทําหนาที่เก็บ
 ขน ยาย ขยะ ข้ึนใสรถบรรทุก
ขยะ

- จางเอกชนสําหรับ
 ปฏิบัติงานประจํา
ทายรถ บรรทุกขยะ
 จํานวน 9 คน

51.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการลงหินคลุก
ตาม ถนนในเขต
เทศบาล

100,000.00
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กองโยธา, 
กองประปา

- เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา 
อยางปลอดภัย

- จางเหมาลงหิน
คลุกไหลทาง และ
ทางสาธารณะ
ประโยชน ภายใน
เขตเทศบาลฯ

52
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการติดตั้ง
กระจก โคงสะทอน
แสงตามแยก ตาม
โคงภายในเขต 
เทศบาล

190,000.00

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กองโยธา, 
กองประปา

-เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การใชถนน

- ติดตั้งกระจกโคง
สะทอน แสงภายใน
เขตเทศบาล

53
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คอนกรีต 
และบอพัก คอนกรีต 
บริเวณถนน ทางหลวง 
3235 ซอย 1/1

941,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

-เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป - 
มา ไดรับความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อเปนการแกไขปญหา
ความเดือนรอนของประชาชนดาน
การระบายนํ้า

- กอสราง คสล. ขนาด 
ผิวจราจร รวมรางวีทั้ง 
สองขาง กวาง 4.50 
เมตร ยาว 165.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 พรอม วางทอระบาย
น้ําคอนกรีต ขนาด Ø 
0.60 เมตร บอพัก
คอนกรีต 10 เมตร/บอ
 และบอพัก รับน้ําจาก
ชุมชน หรือมี พื้นที่ไม
นอยกวา 742.50 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม แบบ
แปลนของเทศบาล ฯ

54.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงทาง
เทา ถนน นฐ 1032 
(วัดทาตําหนัก)

1,037,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนเดินสัญจรใน
ชีวิตประจําวันไดอยางสะดวก
ปลอดภัย - ชวยสงเสริม
สภาพแวดลอมยกระดับคุณภาพชีวิต
และสังคมใหดียิ่งขึ้น

- ปรับปรุงทางเทาถนน 
นฐ 1032 ขนาดกวาง
 1.00 ? 2.50 เมตร 
ยาว 435.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ 
แปลนของเทศบาล ฯ



ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ
หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต

55.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงฝาราง
 ระบายนํ้า คสล .ถนน 
เทศบาล 1

558,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป - 
มา ไดรับความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

- ปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 
0.75 x 1.00 เมตร 
ยาว 490.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ 
แปลนของเทศบาล ฯ

56.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการกอสรางถนน 
คสล.พรอมวาง ทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และ
บอพักคอนกรีต บริเวณ
ถนนทางหลวง 3094 
ซอย 15/5 (ปาลิ้ม)

317,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป-มา 
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อเปนการแกไขปญหา
ความเดือนรอนของประชาชนดาน
การระบายนํ้า

- กอสราง คสล. ขนาด
ผิวจราจร รวมรางวีทั้ง
สองขาง กวาง 4.00 
เมตร ยาว 62.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไมนอย
กวา 248.00 ตาราง
เมตร พรอมวาง ทอ
ระบายน้ําคอนกรีต 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
บอพักคอนกรีต 10 
เมตร/บอ และบอพัก 
คสล.รับน้ํา จากชุมชน 
รายละเอียดตามแบบ 
แปลนของเทศบาล ฯ

57.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการกอสรางถนน 
คสล.พรอมวางทอ 
ระบายน้ําคอนกรีต และ
บอพักคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทศบาล 1 ซอย 
8/2 (ขางดับเพลิง)

557000
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป-มา 
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อเปนการแกไขปญหา
ความเดือนรอนของประชาชนดาน
การระบายนํ้า

- กอสราง คสล. ขนาด
ผิวจราจร รวมรางวีทั้ง
สองขาง กวาง 5.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไมนอย
กวา 500.00 ตาราง
เมตร พรอมวาง ทอ
ระบายน้ําคอนกรีต 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
บอพักคอนกรีต 10 
เมตร/บอ และบอพัก 
คสล.รับน้ํา จากชุมชน 
รายละเอียดตามแบบ 
แปลนของเทศบาล ฯ



ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ
หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต

58.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงผิว 
จราจรถนนลาดยาง 
แอสฟลทติก คอนกรีต 
บริเวณถนนเทศบาล 1 
ซอย 4 (ลุงฮี้)

738,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป-มา 
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด
เสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ

- ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง แอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 
4.00-4.50 เมตร ยาว
 450.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ี ไมนอยกวา 
1,912.50 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
แปลน ของเทศบาล ฯ

59.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บริเวณถนน ทาง
หลวง 3094 ซอย 
17/2 (ตนนุน)

162,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป-มา 
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด
เสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ

- ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง แอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 
5.00 เมตร ยาว 
38.00 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไมนอยกวา 179.31 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน ของเทศบาล ฯ

60.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บริเวณถนน 
เทศบาล 1 ซอย 8/2 
(ขางดับเพลิง)

633000
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป-มา 
ไดรับ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด
เสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ

- ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง แอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 
5.50 เมตร ยาว 
119.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ี ไมนอยกวา 
617.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน ของเทศบาล ฯ



ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ
หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต

61.
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการกอสรางถนน 
คสล.พรอมวางทอ 
ระบายน้ําคอนกรีต และ
บอพักคอนกรีต บริเวณ
ถนนทางหลวง 3094 
ซอย 9/2 (นัทธีศรี)

297,000.00
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง
, กองโยธา, กองประปา

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรผานไป-มา 
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน - เพื่อเปนการแกไขปญหา
ความเดือนรอนของประชาชนดาน
การระบายนํ้า

- กอสราง คสล. ขนาด
ผิวจราจร รวมรางวีทั้ง
สองขาง กวาง 3.00 
เมตร ยาว 65.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไมนอย
กวา 195.00 ตาราง
เมตร พรอมวาง ทอ
ระบายน้ําคอนกรีต 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
บอพักคอนกรีต 10 
เมตร/บอ และบอพัก 
คสล.รับน้ํา จากชุมชน 
รายละเอียดตามแบบ 
แปลนของเทศบาล ฯ



สวนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณา 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและ 
โครงการ เพือ่ความสอดคลองกับแผนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลนครชัยศร ี
อำเภอนครชัยศร ี จังหวัดนครปฐม 

 



 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลวังโพธิ์  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 18.59 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 17.09 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 56.09 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) (9.55) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (9.55) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (9.45) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) (4.55) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (4.5๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (4.64) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (4.64) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (4.64) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (4.55) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลวังโพธิ์ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

18.59 
(2.73) 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (1.91) 

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) (1.73) 

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) (1.82) 

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (1.82) 

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (1.91) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) (2.68) 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

17.09 
(4.18) 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) (2.45) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  (2.64) 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) (2.73) 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) (2.64) 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (2.45) 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

56.09 
(9.55) 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.55) 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.45) 

 
 

 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) (4.55) 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) (4.5๕) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (4.64) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) (4.64) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) (4.64) 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) (4.54) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 9๑.77 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลนครชัยศร ี
อำเภอนครชัยศร ี จังหวัดนครปฐม 



 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 9.64 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.64 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.55 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 9.73 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕6.32 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4.73) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (4.64) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (4.59) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (4.๕9) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (4.64) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (4.45) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (4.73) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (4.64) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.82) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (4.91) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาที่จะไดรับ 

(๕) (4.73) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (4.73) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 94.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลวังโพธิ์ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 9.64 

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนด
ไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่น
ตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.64 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดำเนินการในพืน้ที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.55 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพืน้ที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9.73 



 

 

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
๒๐ ป 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(4.73) 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.73) 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) (4.73) 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (4.64) 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (4.59) 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4.54) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) (4.73) 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (4.64) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) (4.82) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) (4.91) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) (4.73) 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) (4.73) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.86 
 
 
 
 
 

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



สวนที ่๖ ขอมลูจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ 
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจาย 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(E-plan :  Electronic Plan)    



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
      งบตาม        
เทศบัญญัติ

ลงนามตามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

1
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ใหกับโรงเรียน

1,960,000.00 1,773,692.00 1,773,692.00 186,308.00

2
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

คาอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 976,000.00 795,625.20 731,290.06 180,374.80

3
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ 
ของชาติ

10,000.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00

4
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ

70,000.00 44,843.00 44,843.00 25,157.00

5
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

50,000.00 13,500.00 13,500.00 36,500.00

6
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สุทิดาฯ พระบรมราชินีในรัชกาล
ที่ 10

20,000.00 6,750.00 6,750.00 13,250.00

7
การพัฒนาดานการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

80,000.00 67,236.84 67,236.84 12,763.16

8 การพัฒนาดานสังคม
โครงการรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก

7,000.00 6,529.00 6,529.00 471

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
      งบตาม        
เทศบัญญัติ

ลงนามตามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

9 การพัฒนาดานสังคม
โครงการปลอดโรคควบคุม และ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในเขต
เทศบาล

70,000.00 49,378.00 49,378.00 20,622.00

10 การพัฒนาดานสังคม เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,363,000.00 12,362,500.00 12,362,500.00 500

11 การพัฒนาดานสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 2,078,600.00 2,078,600.00 2,078,600.00 0

12 การพัฒนาดานสังคม คาใชจายในกิจการจราจร 50,000.00 49,660.00 49,660.00 340

13 การพัฒนาดานสังคม โครงการความปลอดภัย ทางถนน 15,000.00 4,151.00 4,151.00 10,849.00

14
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คาจางเหมาทิ้งขยะของเทศบาลฯ 4,500,000.00 3,431,548.60 3,431,548.60 1,068,451.40

15
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว และ
ภูมิทัศนในชุมชน

8,000.00 7,695.00 7,695.00 305

16
การพัฒนาดานการเมือง
 - การบริหาร

โครงการจางเหมาเอกชน รักษา
ความสะอาดถนน ทางเทา และ
พื้นที่สาธารณะ

2,600,000.00 2,043,840.00 2,043,840.00 556,160.00

17
การพัฒนาดานการเมือง
 - การบริหาร

โครงการจางเหมาเอกชนสําหรับ
ประจํารถบรรทุกขยะ

1,500,000.00 1,410,000.00 1,410,000.00 90,000.00

18
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการลงหินคลุกในเขต
เทศบาล ฯ

100,000.00 98,770.00 98,770.00 1,230.00



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
      งบตาม        
เทศบัญญัติ

ลงนามตามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

19
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการกอสราง ถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต 
และบอพักคอนกรีต บริเวณถนน
ทางหลวง 3235 ซอย 1/1 หมู
ที่ 3 ตําบลบางกระเบา อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

941,000.00 941,000.00 0 0

20
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงทางเทา ถนน 
นฐ. 1032 หมูที่ 3 ตําบลทา
ตําหนัก อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

1,037,000.00 1,037,000.00 0 0

21
การพัฒนาดานการ
บริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา 
บริเวณถนนเทศบาล 1 หมูที่ 2 
ตําบลทาตําหนัก อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม

558,000.00 558,000.00 0 0



สวนที่ 7 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม 
 และประเมินผลแผนพัฒนา        



 
 
 
 

สรุปรายงานผลและความเห็นของ 
 

ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕๖4 
 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของท่ีประชุม 
๑. ไดจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖4  ตามโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพือ่การวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๒. แผนงาน/โครงการตางๆ ที่เทศบาลไดดำเนินการสวนใหญดำเนินการเสร็จเรียบรอยดี แต
ดวยสถานการณโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหปนี้ โครงการอบรม ประชุม การพบเจอกัน จึง
แทบไมไดทำเลย ซึง่คณะกรรมการมีความเขาใจ และหวังวาสถานการณการควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) จะดีข้ึน เทศบาลฯ คงจะไดจัดโครงการอบรม ประชุม สรางความเขมแข็งในชุมชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เหมือนที่เคยทำมา 

๓.  การปฏิบัติงานราชการตางๆ ขอใหเทศบาลฯ ดำเนินการดวยความถกูตองตามระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ เพื่อใหการตรวจสอบของหนวยงานตางๆ จะไดไมมีขอทักทวง ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอขาราชการ และขวัญกำลังใจในการทำงาน 

4. ปนี้เจอปญหาน้ำทวม ซึ่งคอนขางหนัก ใกลเคียงกับ ป พ.ศ. 2554 หลายครัวเรือนประสบ
ปญหา ซึง่ก็ไดรับความชวยเหลือจากเทศบาลฯ แตมีขอเสนอแนะ คอื ถุงยังชีพ ที่ออกมาแจกชวยเหลือชาวบาน 
อยากใหออกมาแจกใหเร็วทันกับสถานการณ น้ำทวม ในชวงเวลาที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนก็จะดีมาก 

5.  ปญหาน้ำทวมคงจะเกิดในพื้นท่ีทุกป มากนอยคงแลวแต สภาพอากาศ พาย ุปริมาณน้ำที่
จัดเก็บในเขื่อน และจำเปนตองปลอยลงมา ประกอบกับน้ำทะเลหนุนในแตละป  เพราะพื้นท่ีเราติดแมน้ำทาจีน 
ติดคลอง ถาเทศบาลฯ มีการวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการปองกันน้ำทวม อยางเปนระบบ คงจะทำใหแตละป
ผลกระทบจากปญหาน้ำทวมนาจะดขีึ้น  

6.  ชวงเวลาทีเ่กิดปญหาน้ำทวม การเก็บคาไฟฟา หรือการเขาไปจดมิเตอรไฟฟา อาจทำใหทำ
ไมได หรอืลำบาก แตปญหาที่เกิด คอื คาไฟฟามันสะสม หลายเดือน กก็ลายเปนเงิน จำนวนมาก ก็อยากให
ชวยประสานหนวยงาน ดูแลบรรเทาในเรื่องนี้ดวย 

7.  สถานการณโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็ยังมีความนากลัวอยู ก็อยากให
เทศบาลฯ เข็มแข็งเขมงวด ในการรักษามาตรการปองกัน รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ ใหประชาชน 
ตระหนักตื่นรู และปองกัน ดูแลรักษาสุขภาพ และไมประมาท ในการเขารวมประชุม รวมสังคม พบเจอผูคน 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 



 

8.  สุดทายคณะกรรมการฯ ขอใหผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจางทำงานดวย
จิตสำนึกมุงผลประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ และดำเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ ใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในทองถิ่น  สรางหลักธรรมาภิบาล  ความโปรงใส  และเนนความสำคัญของการบริการประชาชน
อยางท่ัวถึง เสมอภาคกนั และเปนธรรม ตอไป 

 

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

 
 


