
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12  และข้อ 13  ได้    
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนครชัยศรี  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่เทศบาลต าบลนครชัยศรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรีสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด    

  

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   เทศบาลต าบลนครชัยศรี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   เทศบาลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีส่วน
ส าคัญยิ่งในการท าให้ประชาชนได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
พุทธศักราช 2560 ที่ต้องการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐ
ส่วนกลาง (decentralize)  ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็น  และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงาน
ชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการจัดความสัมพันธ์ทาง
อ านาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่างกันเพ่ือให้
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่น   

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. ๒๕62 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
ฯลฯ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว กระบวนการที่ส าคัญที่
จ าเป็นจะต้องมี คือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือ ที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” 
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ ( feedback) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม

 



๒ 
 

ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง และค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้  ส่งผลให้กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)  
ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ  เปูาหมายของโครงการต่างๆ การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปูาหมาย   ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม ซึ่งผลที่ได้จากกาประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกบ็รวบรวมจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินโครงการของเทศบาล    

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  เป็น
กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลแผนยังเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้จริง  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เมื่อ
พบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ  ขยายโครงการงานต่างๆ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ  โดยการติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืนเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานใน
ระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว เพ่ือการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่

วางไว้  
๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชัยศรีและแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๔ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานส าหรับผู้บริหารและเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อไป  
 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้     

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบ
ห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขั้นตอนที่ 1  
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ  

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน  3  คน  
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2  คน  
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2  คน  
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง     จ านวน  2  คน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน  2  คน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘   ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 

ขั้นตอนที่ ๒   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)  

 

ขั้นตอนที่ ๓   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ ประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)  

 

ขั้นตอนที่ ๔   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)  

 

ขั้นตอนการรายงาน 
 
 
 
 
 
 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 
 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

รายงานผล 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

เสนอ 
สภาทอ้งถ่ิน 

เสนอ 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการ

พฒันาเทศบาล 
ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน   

เสนอ เสนอ 



๕ 
 

4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
1. ใช้แบบติดตามและประเมินผล ดังนี้  

- แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- บัญชีติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

2. การติดตามประเมินผลรายโครงการ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามโครงการโดยสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑. ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย
เพียงใด  

๒. เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๓. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัต ิเป็นต้น  

๔. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไร ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

๕. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป  

๖. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths)  และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง  และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ไขได้อย่างไร   เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว   ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๗. ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม ่ 

๘. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร ปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  
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๙. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มี
ลักษณะแข่งขันกัน  การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกเสีย  

 

10. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่
เป็นจริง  ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ    
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ส่วนที่ 2 

   การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision) :  

“นครชัยศรีเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมสวยงาม”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

เปูาประสงค ์(Goal)  

1. การพัฒนาสงเสริม การศึกษา ท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
การกีฬา และ ภูมิปญญาทองถิ่น  

2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน อยูอยางพอเพียง มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   
๓. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรางรายไดใหกับทองถิ่น  



๘ 
 

๔. การจัดการดานสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะหมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ 
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟใูหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๖. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส งเสริม
กระบวนการมีสวนรวม  และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น     

 

๗. ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถงึและมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย  

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   

- รอยละของเด็กที่ไดรับการสงเสริมดานการศึกษาและอ่ืนๆ    
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ 80/๘๕/๙๐/๙๕)   

- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม  
  วันส าคัญของชาติ   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕/๑๐/๑๕/๒๐)   

- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐)  

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
- จ านวนกิจกรรมในการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ ความพอเพียง    
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๑/๒/๓/๔)   
- รอยละของประชาชนที่มาทองเที่ยวเพิ่มข้ึน   
  (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)   

- จ านวนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕/๖/๗/๘)   

- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)  
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘/)   

- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)  

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร   

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาบุคลากรและองคกร   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ๒/๔/๖/๘)   

- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)  

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ   

- รอยละของระยะทางที่ด าเนินการเพิ่มข้ึนไดมาตรฐาน   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘)   

- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ   
  (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)  

กลยุทธ  (Strategy) 

1. พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิ-
ปัญญาทองถิ่น  

2. สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาอาชีพ สรางรายได การใชชีวิตอยางพอเพียง  

3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางความเขมแข็งของชุมชน   

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา    
ทองถิ่น  

6. กอสรางปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
อยางทั่วถึงไดมาตรฐาน  
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1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนครชัยศรี ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  มียุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  โครงการตาม
แผนพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณ  46 โครงการ เป็นเงิน 30,193,000บาท มีการด าเนินการ
ทั้งหมด 27 โครงการ เป็นเงิน 25,119,500.64 บาท รายละเอียด ดังตารางนี้  

 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 

1.ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง  – ก า ร
บริหาร 
 

8 1,829,300 3 35,000 1 11,238.00 1 11,238.00 

2.ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

15 3,416,000 10 3,166,000 8 2,696,582.48 8 2,696,582.48 

3.ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิ จและการ
ท่องเที่ยว 
 

3 1,230,000 2 20,000 -- -- - - 

4.ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สังคม 

32 16,200,000 20 16,022,500 - - - - 
 

5.ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

14 58,430,000 6 8,182,500 6 7,073,230.16 11 15,159,380 

6.การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

23 76,550,000 5 2,767,000 1 189,000 1 189,000.00 

รวม 95 157,655,300.00 46 30,193,000.00 27 25,129,430.64 27 25,119,500.64 
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1.3   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

  

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

 
1. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดงานวันคล้ายวนัพระบรม       
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพติร วันชาต ิและ
วันพ่อแห่งชาต ิ

20,000 16,390  - -  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

โครงการจัดงานวันคล้ายวนัเฉลมิพระ-
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 

40,000 35,216  - -  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 
3. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร  
 

50,000 
 

34,628 
 

 - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ   
พระบรมราชนิี ในรัชกาลที่ 10  

20,000 14,500  - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 
5. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
โครงการจัดงานวันส าคัญตา่ง ๆ ของ
ชาต ิ

 
30,000 

 
5,000 

 
 

 
- 

 
- 

 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
6. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 
13,000 

 
- 

 
- 

 
 

 
เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
(โควิด-19)  

 

 
กองการศึกษา 

 
7. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

 
976,000 

 
841,150.48  

 
 

 
- 

 
- 

 
กองการศึกษา 

 
8. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 

 
2,016,000 

 
1,744,803 

 
 

 
- 

 
- 

 
กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
 

9. 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
โครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทง 

 
80,000 

 
- 

 
- 

 
 

 
เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา   

(โควิด-19)  
 
 

 
กองการศึกษา 

 
10. 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

 
8,000 

 
4,895 

 
 

 
- 

 
- 

 
กองการศึกษา 

 
11. 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 
 
 

 
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นหรือพัฒนา
อาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ 

 
 

 
10,000 

 

 
- 

 
- 

 
 

 
เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา   

(โควิด-19) 
 
 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10,000 
 

- -  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา   

(โควิด-19) 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการฝึกอบรมการปูองกันและ 
ระงับอัคคีภัยในชุมชน 

15,000 - -  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา   

(โควิด-19) 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

15,000 - -  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา   

(โควิด-19) 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการช่วยเหลือประชาชน  
กรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ 

30,000 41,000  -  ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ 
จิตอาสาภัยพบิัต ิ

287,000 - - 
 

 -เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
(โควิด-19) 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการความปลอดภัยทางถนน 
 

20,000 8,006.00  - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการปลอดโรคควบคุม และ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล 

70,000 69,075  - - กองสาธารณสุขฯ 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์ปูองกัน 
โรคไข้เลือดออก 

7,000 6,883  - - กองสาธารณสุขฯ 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร 

27,000 16,518  - - กองสาธารณสุขฯ 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการจัดกิจกรรมส าหรับ 
คนพิการในเขตเทศบาลฯ 

20,000 
 

- -  -เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
(โควิด-19) 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

22. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

 
 

เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการจัดประชุมประชาคม
ชุมชน 
 

15,000 
 

- -  เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการธรรมะอารมณ์ดีน าทาง
ชีวิตที่ดีสู่ชุมชนโดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

5,000 
 

- -  เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงานของชุมชน 
 

50,000 - -  เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
นครชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไม่
โกง") 

8,000 4,895  - - กองการศึกษา 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยา
เสพติด 
 

8,000 4,895  - - กองการศึกษา 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการในกิจการจราจร 20,000 - -  เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

13,200,000 12,709,800  - - กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 
 

โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ 2,280,000 2,081,600  - - กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 
31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 
โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 42,000 24,000  - - กองสวัสดิการ

สังคมฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินการ
จริง (บาท) 

การด าเนินงาน ระบุเหตุผลที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

32. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 
 
 

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

200,000 
 

183,420 
 

 
 

- 
 

- 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

33. 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

โครงการจ้างเหมาทิ้งขยะของเทศบาล 
 

4,200,000 
 
 

4,059,500 
 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการจ้างเหมาเอกชน  รักษาความสะอาด
ถนน ทางเท้า และพ้ืนที่สาธารณะ  
 
 

2,600,000 2,600,000  - - กองสาธารณสุขฯ 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการจ้างเหมาเอกชนส าหรับประจ า
รถบรรทุกขยะ 
 

1,500,000 1,500,000 
 

 - - กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินการ
จริง (บาท) 

การด าเนินงาน ระบุเหตุผลที่
ไม่ได้

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
33. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
 

10,000 
 

5,170 
 

 
 

- 
 

- 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการรณรงค์และปูองกันปัญหาฝุุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) 

5,000 4,911  - - กองสาธารณสุขฯ 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ในชุมชน 

8,000 5,805   - กองสาธารณสุขฯ 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง - การบริหาร 
 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษา 
ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา-
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 

200,000 - - -  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง - การบริหาร 
 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 
 

15,000 10,950  - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - 

การบริหาร 
 

โครงการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ระดับต าบล 

20,000 - -  -เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
(โควิด-19) 

 

กองยุทธศาสตร์ 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณตลาดท่า
นา หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม 
 

1,446,000 - -  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
(โควิด-19) 

กองช่าง 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

 

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
สะท้อนแสงตามแยกตามโค้ง
ภายในเขตเทศบาลต าบลนคร
ชัยศรี 
 

200,000 189,000  - - กองช่าง 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

 

โครงการติดตั้งประตูระบายน้ า
แบบ Flap Valve จ านวน 9 
จุด ภายในเขตเทศบาล ฯ 

578,000 - -  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
(โควิด-19) 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

การด าเนินงาน 
ระบุเหตผุลที่ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนินงาน

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ

สาธารณะ 
 

โครงการลงหินคลุกภายในเขต
เทศบาล ฯ 

100,000 - -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยขอ
กันเงินด าเนนิการใน
ปี พ.ศ.2566 
 

กองช่าง 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

 

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 
เพ่ือใช้เป็นห้องประชุมสภา
เทศบาล 
 

443,000 - -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยขอ
กันเงินด าเนนิการใน
ปี พ.ศ.2566 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 
 

46 โครงการ รวมเป็นเงิน 30,193,000 25,119,500.64     
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1.4   ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นโครงการที่ได้ด าเนินงาน   

      จ านวน  27 โครงการ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน 

-ร้อยละ 100 ของ
จ านวนนักเรียน 

2,016,000 1,744,803 271,197 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ส าหรับส่งเสริมสุขภาพเด็ก
นักเรียน 
 

-ร้อยละ 100 ของ
จ านวนนักเรียน 

976,000 841,150.48 134,849.52 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ  
ของชาติ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติตาม
นโยบายของรัฐบาล 

-ร้อยละของการจัด
โครงการ 

25,000 5,000 20,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. 
 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 

เพ่ือจัดงานวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 
 

-ร้อยละของการจัด
โครงการ 

 
20,000 

 
16,390 

 

 
3,610 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และเป็นวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ 

-ร้อยละของการจัด
โครงการ 

40,000.00 35,216 4,784.00 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี      
ศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

-ร้อยละของการจัด
โครงการ 

50,000.00 34,628 15,372 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

7. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯ พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ 10 

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

-ร้อยละ 100 ของ
การจัดโครงการ 

20,000.00 5,000 5,500 

8. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
บทบาท และมีโอกาสฝึก
ปฏิบัติ ท ากิจกรรมร่วมกัน
อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 

8,000.00 4,895 3,105.00 

9. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือลดอัตราและระงับการ
ปุวยของโรคไข้เลือดออก - 
เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ใน
การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 
 

7,000.00 6,883 117.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

10. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการปลอดโรคควบคุม และ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล 

 ออกส ารวจและท า
ทะเบียนควบคุมสัตว์ - 
เพ่ือปูองกันโรค และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขในเขต
พ้ืนที่เทศบาล - จ้างเหมา
บริการสัตว์แพทย์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 
 

70,000.00  925 

11. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกัน 
ยาเสพติด 

เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกระดับ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึงการปูองกัน
ปัญหายาเสพติด 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 
 

8,000 4,895 3,105 

12. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
นครชัยศรี (กิจกรรม โตไปไม่
โกง) 

เพ่ือเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 

8,000 4,895 3,105 

13. การพัฒนาด้านสังคม 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ 
 

-ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

 
13,200,000.00 

 
 

 
12,709,800 

 
 

 
490,200 
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ที ่

 
ยุทธศาสตร์ 

 

 
ชื่อโครงการตามแผน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

14. การพัฒนาด้านสังคม 
 

เบี้ยยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเบี้ยให้ผู้ยังชีพ
ความพิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ 

-ร้อยละของจ านวน
ผู้พิการที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

2,280,000 2,081,600 198,400 

15. การพัฒนาด้านสังคม 
 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
การใส่ใจดูแลไม่ถูกทอดทิ้ง
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่า 

-ร้อยละของจ านวน
ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

42,000 24,000 18,000 

16. การพัฒนาด้านสังคม 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการหรือ
สถานบริการหรือสถาน
บริการอ่ืนและส่งเสริมให้
กลุ่มแม่และเด็กกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

-ร้อยละของเงิน
สมทบเข้ากองทุน 

200,000.00 183,420 16,580 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

17. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการความปลอดภัยทาง
ถนน 
 

เพ่ือรณรงค์ปูองกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดย
การสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัย 

-ร้อยละความพึงพอ 
ใจของประชาชนต่อ 
การด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ  
 

20,000 8,294 11,706 

18. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ 

 เพ่ือบรรเทาทุกข์ข้ันต้นแก่
ประชาชนผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ 

-ร้อยละความส าเร็จ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเกิด    
สาธารณภัย 

50,000 50,000 - 

19. การพัฒนาด้านสังคม 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร 

ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องหลักสุขาภิบาล
อาหารให้ได้ตาม 
ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาล
อาหารเพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคอัน
เนื่องมาจากการบริโภค
อาหารและน้ าที่ไม่สะอาด 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 
 

17,000 16,518 482 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าจ้างเหมาทิ้งขยะของ
เทศบาลฯ 

 เพ่ือให้การขนถ่ายขยะ
ภายในเขตเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีที่
รองรับ ปริมาณขยะที่จัดเก็บ
ในเขตเทศบาลได้อย่าง
พอเพียง 

-ร้อยละของการ
จัดเก็บขยะเป็นไป
ตามเปูาหมาย 

4,059,500 3,603,504.16 455,995.84 

21. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 
และภูมิทัศน์ในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการร่วมกัน
รักษาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยว และภูมิทัศน์ใน
ชุมชนให้ดีขึ้นสวยงามน่าอยู่ 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 
 

8,000 5,805 2,195 

22. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

โครงการคัดแยกขยะ ใน
ชุมชน 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนโครงการให้
บรรลุผลโดยเร็ว - เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภท
ต่างๆตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและ ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 

10,000 5,170. 4,830 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

23. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการจ้างเหมาเอกชน 
รักษาความสะอาดถนน    
ทางเท้า และพ้ืนที่สาธารณะ 

 เพ่ือสนองนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในการ
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาล 

-ร้อยละของการ
รักษาความสะอาด
ถนน ทางเท้า และ
พ้ืนที่สาธารณะ 

2,600,000 2,043,840 556,160 

24. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์และปูองกัน
ปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนชน
มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
มาตรการลดปัญหาฝุุน
ละอองขนาดเล็กรวมถึง
วิธีการปูองกันตนเองจาก
โรคระบบทางเดิน หายใจ 

-ร้อยละความพึงพอ 
ใจของประชาชนต่อ 
การด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ  
 

5,000 4,911 89 

25. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

โครงการจ้างเหมาเอกชน
ส าหรับประจ ารถบรรทุกขยะ 

 เพ่ือจ้างเหมาเอกชนส าหรับ
ปฏิบัติงานประจ าท้าย
รถบรรทุกขยะ เพ่ือท าหน้าที่
เก็บ ขน ย้าย ขยะ ขึ้นใส่
รถบรรทุกขยะ 

-ร้อยละของการ
ปฏิบัติงาน 

1,500,000 1,410,000 90,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

26. การพัฒนาด้านการเมือง - 
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล 

จัดอบรมให้ความรู้ สร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การปูองกันการ
ทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเปูาหมาย 

15,000 11,238 3,762 

27. การพัฒนาด้านการเมือง - 
การบริหาร 

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
สะท้อนแสงตามแยกตามโค้ง
ภายในเขตเทศบาลต าบลนคร
ชัยศรี 

เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในการใช้ถนน 

-ร้อยละ 80 ของ
แยกตามโค้งต่าง ๆ 

200,000 189,000 11,000 

 

โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายในปี พ.ศ. 2566  จ านวน  5 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นห้องประชุมสภาเทศบาล งบประมาณ    443,000  บาท   

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางออกชลประทาน      งบประมาณ  2,000,000  บาท   

3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา    งบประมาณ  1,446,000  บาท   

4. โครงการติดตั้งประตูระบายน้ าแบบ Flap Valve จ านวน 9 จุด ภายในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี   งบประมาณ 578,000  บาท   

5. โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ฯ      งบประมาณ     100,000  บาท 



31 
 

1.5 ปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

1. โครงการของเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  มีทั้งสิ้น  46  โครงการ  สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน 27  โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
58.70  และมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ โดยต้องกันเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมภาระงานในปีงบประมาณถัดไป  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนการงานจึงควรเร่งรัด
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

2. ในปี พ.ศ. 2565  ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid -19)  เทศบาลต าบลนครชัย
ศรีต้องด าเนินการตามมาตรการการปูองกันโรคระบาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม  มีผลต่อการด าเนินโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลต าบลนครชัยศรี
ที่มีลักษณะของการรวมคนเป็นจ านวนมาก  หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ / กิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้  ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  มีเปูาหมายที่ลดลง  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลนครชัยศรีได้ด าเนินการเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และโอนเพ่ิม/โอนลดงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบข้อ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างสูงสุด 

 

3. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ าไหลผ่าน คือแม่น้ าท่าจีน  และมี
คลองต่างๆ เชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย คลองเจดีย์บูชา และคลองบางแก้ว มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นจากการระบาย
น้ าของประตูระบายน้ า  ประกอบกับปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเล
หนุน  จึงส่งผลให้น้ าท่วมในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชัยศรีเป็นวงกว้างและระยะเวลาหลายเดือน  จึงท าให้
บางโครงการ / กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการตามปีปฏิทินในช่วงสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงควรแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโอนเพ่ิม / โอนลดงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการโครงการ / กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

 

4. มีโครงการที่ยังไม่ด าเนินการจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกหลายโครงการ  ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณปัจจุบันล้าช้ากว่าก าหนด  จึงควรแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการ
ด าเนินโครงการ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และเพ่ิมเติม  
              เปลี่ยนแปลง และแก้ไข  โดยจะท าการประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลนครชัยศรี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
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ประเด็นการประเมิน 
 
 

มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
 

  

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   
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2.2   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผลตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  ตามประเด็นการประเมิน มีการจัดท าและด าเนินงานตาม
แผนงานครบถ้วนกระบวนการ  

                              แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  

๑.  เทศบาลต าบลนครชัยศรี  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
๒.  รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

ปี 2565 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

13 3,840,000 14 3,093,700 16 6,306,200 15 3,306,200 10 3,166,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
    และการท่องเที่ยว 

2 130,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 20,000 

3. การพัฒนาด้านสังคม 27 16,923,000 25 15,278,000 32 16,048,000 32 204,065,000 20 16,022,500 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8 4,240,000 7 4,760,000 9 25,675,000 13 70,595,000 6 8,182,500 

5. การพัฒนาด้านการเมือง –  
การบริหาร 

7 2,765,200 9 3,230,200 9 61,829,300 11 122,429,300 3 35,000 

6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 4 3,600,000 12 8,226,000 14 14,357,000 32 55,480,000 5 2,767,000 

รวมท้ังสิ้น 61 31,498,800 69 34,617,900 82 124,245,500 105 455,905,500 46 30,193,000 
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เทศบาลต าบลนครชัยศรีมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลนครชัยศรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น 46 โครงการ และมีงบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,193,000 บาท โดยแยกได้ ดังนี้  

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 3,166,000 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 2 20,000 

3 การพัฒนาด้านสังคม 20 16,022,500 

4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 6 8,182,500 

5 การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 3 35,000 

6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 5 2,767,000 
รวมทั้งสิ้น 46 30,193,000 

 

เทศบาลต าบลนครชัยศรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวนเงิน 25,119,500.64 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได ้ดังนี้ 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

จ านวนโครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 2,696,582.48 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว - - 

3.การพัฒนาด้านสังคม 11 15,159,380 

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 6 7,063,300.16 

5.การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 1 11,238 

6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 1 189,000 
รวมทั้งสิ้น 27 25,119,500.64 
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แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
เปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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โครงการท่ีบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการท่ีด าเนินการตามเทศบญัญติั ประจ าปีงบประมาณ 
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งบประมาณท่ีไดด้ าเนินโครงการตามเทศบญัญติั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้      

    1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรีอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี       

1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรีภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี      

1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนครชัยศรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลนครชัยศรีเสนอ
สภาเทศบาล ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

1.4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวไดต้ามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้   

1.5 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  มาติดตามและประเมินผล    

 

2.4   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี  ท าการก าหนด

เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
        ๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลใน

เชิงปริมาณ    
๑.๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 

 การพัฒนา    

๑.๒  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ
ใชจา่ยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)         
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๒.  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้    
    ๒.๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
    ๒.๒  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

  ๒.๓  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผู
รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะท างานก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม  

 ๒.๔  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ 
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้  

   - แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
นครชัยศรีในภาพรวม  

        - แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
นครชัยศรีในแตละยุทธศาสตร  

     
2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้  
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบโครงการ  

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล   
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงาน

ผล  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี ก าหนดกรอบ
ระยะเวลา การติดตามและประเมินผลแผนเป็นรายหกเดือนและรายปี ดังนี้ 
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ระยะ ๖ เดือน คือ 
 เดือนตุลาคม  2565 – เดือนมีนาคม  2566 
 เดือนเมษายน 2566 – เดือนกันยายน 2566 

ระยะ 1 ปี คือ 

เดือนกันยายน 2565 – ตุลาคม 2566 

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่  
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล เชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา 
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  

(๕) กรรมวิธี  
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์   ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนิน
โครงการ   เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่   โดยการเก็บ
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)   

วิธีในการติดตามและประเมินผล  
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล 

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนิน
โครงการผลกระทบต่อองค์กร  สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการน ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย 
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี ได้พิจารณาให้คะแนน
ในแบบประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว โดยผลการพิจารณาได้
คะแนนรวมทั้งสิ้น 93..56 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.39 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.30 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 56.87 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.66) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.5) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.5) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.72) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.72) 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.61) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.61) 
3.8 แผนงาน (5) (4.83) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.72) 

รวม 100 93.56 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 

ล าดับที่ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี 

20 18.39 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
 

(3) 
 

(2.55) 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 
 

(2) 
 

(2) 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) (1.88) 

1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) (1.66) 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
 

(2) 
 

(1.88) 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) 
 

(2) 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 
 

(1.77) 
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ล าดับที่ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้ 
 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1.77) 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี 
 

(3) (2.88) 

 รวม 20 18.39 
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1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.30 
 

 2.1  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

(5) (4.66) 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(3) (2.77) 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(3) (2.72) 

2.4  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) (2.61) 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) (2.66) 

2.6  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) (2.88) 

 รวม 20 18.30 
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1.4   ยุทธศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

3 
 

ยุทธศาสตร์ 60 
 

56.87 
 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10) (9.66) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 
 

(10) (9.5) 

3.3. ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 
 

(9.5) 

3.4 วิสัยทัศน์   
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5) 
 

(4.72) 

3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) 
 

(4.72) 
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ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 3.6.เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมาย
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) 
 

(4.61) 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอัน
แน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เ พ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของ พ้ืนที่ จ ริ ง  ที่ จะน า ไปสู่ ผลส า เร็ จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

(4.61) 

 
 
 
 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

(4.83) 

 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) (4.72) 

 รวมคะแนน 60 56.87 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี ได้พิจารณา
ให้คะแนนในแบบประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว โดยผลการ
พิจารณาได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 93..69 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
 

คะแนน
ที่ได้ 

 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.55 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.44 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.33 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.66 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55.71 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.88) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.88) 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) (4.77) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.5) 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.44) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

(5) (4.66) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง 
      ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.55) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.55) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.77) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
       จะได้รับ 

(5) (4.55) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.66) 

รวม 100 93.69 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 
 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

 

ล าดับที่ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 
 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

10 9.55 

 รวม 
 

10 9.55 

ล าดับที่ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 
 
 

9.44 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

  

 รวม 10 9.44 
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3 

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 9.33 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

  

 รวม 10 9.33 



49 
 

 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4 
 

แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
 

9.66 

4.2 วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

  

5 โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 
 

55.71 
4.88 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.88 
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ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 5.3 เปูาหมาย ผลผลิตโครงการมีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเปูาหมายพ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการหากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลักใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 4.77 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

(5) 4.5 
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ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและโครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างจริ งจั งใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.44 
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ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

4.66 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 4.55 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 4.55 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5) 
 

4.77 
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ล าดับที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   
ที่  สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 
 

4.55 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

4.66 

 รวม 
 

60 55.71 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  พบว่าเทศบาลฯ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น  46  โครงการ  โดยมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 58.69   โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
2.17  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  18  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.13  ในส่วนของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พบว่า เทศบาลฯ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวนทั้งสิ้น 30,193 ,000 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 25,119,500.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.19 และกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน  4,567,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.12   ซึ่งสามารถจ าแนกผลการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พบว่า มีโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน  8  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00  ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พบว่า ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,166,000 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,696,582.48 
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.17 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว พบว่า มีโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ  เป็นโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการใดๆ ทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0  ในส่วนของการได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 20,000 
บาท และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม พบว่า มีโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น 20 โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  11  
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.00 และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
45.00  ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พบว่า ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
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จ านวน 16,022,500 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 15,159,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 
94.61 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า มีโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน  6  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พบว่า ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,182,500 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น 7,063,300.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.32 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4    

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร พบว่า มีโครงการตามแผนการ 
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น  3  โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน  1  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 66.67  ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พบว่า ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 35,000 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 11,238 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.10 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5    
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ พบว่า มีโครงการตามแผนการ 
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น  5  โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน  1  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 80.00  ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พบว่า ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 2,767,000 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 189,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.83 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 6    
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

10 21.74 3,166,000 10.48 10 21.74 3,166,000 10.48 8 8.42 2,696,582.48 8.93 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  และการ
ท่องเที่ยว 

2 4.35 20,000 0.07 2 4.35 20,000 0.07 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

20 43.48 16,022,500 53.07 20 43.48 16,022,,500 53.07 11 11.58 15,159,380 50.21 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 13.04 8,182,500 27.10 6 13.04 8,182,500 27.10 6 6.32 7,063,300.16 23.40 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง – การ
บริหาร 

3 6.52 35,000 0.12 3 6.52 35,000 0.12 1 1.53 11,238 0.04 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 
 

5 10.87 2,767,000 9.16 5 10.87 2,767,000 9.16 1 1.53 189,000 0.63 
 
 

รวมทั้งสิ้น 46 100 30,193,000 100 46 100 30,193,000 100 27 29.38 25,119,500.64 83.21 
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1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่อยู่ 
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

8 8.42 - - 7 7.37 - - 15 15.79 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  และการ
ท่องเที่ยว 

0 0 - - 3 3.16 - - 3 3.16 

3. การพัฒนาด้าน
สังคม 

11 11.58 - - 21 22.10 - - 32 33.68 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 6.31 - - 8 8.42 - - 14 14.74 

5. การพัฒนาด้าน
การเมือง – การ
บริหาร 

1 1.05 - - 7 7.37 - - 8 8.42 

6. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

1 1.05 1 1.05 22 23.16 - - 23 24.21 

รวมทั้งสิ้น 27 28.41 1 1.05 68 71.58 - - 95 100 
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1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  15 8 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 3 0 

3. การพัฒนาด้านสังคม 32 11 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

14 6 

5. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 8 1 

6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 23 1 

รวม 95 27 
 

1.5  ผลส าเร็จที่วัดได้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ          จ านวน   27   โครงการ 

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2565    จ านวน   95   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ   28.42 
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3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการ ฯ  ได้มีข้อคิดเห็น  
ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับเทศบาลต าบลนครชัยศรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  ดังนี้ 

  1. จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรี   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะกรรมการ ฯ พบว่า โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ไม่ได้
ด าเนินการใด ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ  เพราะเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย และเทศบาล ฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศ
จังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  

2. แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาล ฯ ได้ด าเนินการส่วนใหญ่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยดี 
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)  ท าให้โครงการศึกษาดูงาน 
และการประชุมต่าง ๆ ท าได้น้อยลง  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเข้าใจ และหวังว่าสถานการณ์การควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) จะดีขึ้น  เทศบาลฯ จะได้จัดโครงการศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน ตลอดจนการ
ประชุมต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากยิ่งข้ึน  

3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้บรรจุไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้ด าเนินการไดท้ันในปีงบประมาณนั้น  

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. เทศบาล ฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ  และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

6. ในพ้ืนที่เทศบาล ฯ ได้รับผลกระทบน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปีและมีแนวโน้มว่าจะท่วมเป็น
วงกว้างมากขึ้น  เพราะเขตเทศบาล ฯ ติดกับแม่น้ าท่าจีนและมีคลองต่างๆ รอบด้าน ทั้งได้รับผลกระทบจากน้ า
ทะเลหนุน  ประกอบกับการจัดการบริหารน้ าที่ต้องมีการระบายน้ าจากเขื่อนลงสู่แม่น้ าท่าจีนเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้ประชาชนประสบภัยน้ าท่วมเป็นเวลาหลายเดือน  ตลอดจนถนนสายต่าง ๆ น้ าท่วมสูงการสัญจรไปมา
ค่อนข้างล าบาก  จึงขอเสนอแนะ  เพ่ือให้เทศบาล ฯ แก้ไขปัญหาและปูองกันน้ าท่วมในระยะยาว เช่น สร้าง
เขื่อนปูองกันน้ าท่วม การท าประตูปิดเปิดระบายน้ า เป็นต้น 
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7. เทศบาลฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลความคืบหน้าของการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ  และน าข้อคิดเห็นดังกล่าวฯ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ต่อไป  

8. เทศบาลฯ ควรมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล/ระบบ online มาใช้เป็นเครื่องมือและช่องทาง
ในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

9. คณะกรรมการ ฯ ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบ 6 
เดือน  ปีละ 2 ครั้ง คือภายในเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม  เพ่ือติดตามแผนงานโครงการที่เทศบาลต าบล
นครชัยศรีได้ก าหนดไว้ตามห้วงระยะเวลาของแผนการด าเนินการประจ าปี ตลอดจนการรับทราบปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินการที่เกิดข้ึน  โดยคณะกรรมการ ฯ จะได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารต่อไป 

10. สุดท้ายคณะกรรมการ ฯ ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างท างานด้วย
จิตส านึกมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น  สร้างหลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส และเน้นความส าคัญของการบริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  เสมอภาคกัน และเป็นธรรมต่อไป 

 

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