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บทที่  1 
                                                      บทนำ 

 

ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี  ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ใน
การนี้จึงได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งองค์กรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
จัดตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งมาจากตัวแทน   ทุกภาคส่วน  โดยประกอบไปด้วย 
ตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าส่วนบริหารภายใน
องค์กร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ชุดนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก         
คณะกรรมการ ฯ  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และเมื่อดำเนินการติดตามฯ  แล้วก็เสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามฯ  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตำบลนาด่าน 
ให้ทำหน้าที่ดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิยอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  
 การติดตาม  คือการติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานเป็น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยดีทันต่อการเกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
 การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างดำเนิน หรือภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ
สิ้นแล้ว จำเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดแผนการที่ดำเนินงานไป
แล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและบริหาร 
 2. เพ่ือเป็นจัดสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ทำให้รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาน้อยแค่ไหน 
การเปลี่ยนแปลงจะให้ผลกระทบอย่างไร  
 4. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไร ข้อบกพร่องเกิดขากสาเหตุอะไร เพ่ือ
นำมาประเมินผลแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติที่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
 5. ทำให้ทราบขั้นตอนใดบ้างมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเกิดจากสาเหตุใด เพ่ือปรับปรุงขั้นตอน
การดำเนินงานตามแผนให้มีความกระจ่างชัด ขจัดปัญหาให้หมดไป 
 6. ทำให้ทราบว่าจุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้าง แต่ละจุดเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ไขอย่างไร เมื่อได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2549 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 28 ดังนี้ 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ 

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2) 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องผิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธั นวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 

 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 
 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

ดำเนินการออกแบบและประเมินผล เริ่มจากการเก็บข้อมูล การนำข้อมูลวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสามปี แผนการดำเนินการ เทศ 

บัญญัติประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาสะ สรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน 

  
คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน  พันธกิจ  ยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แบบกับการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

   วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน : 
 

“ยกระดับการศึกษา  พัฒนาสังคม  เพิ่มผลผลิต  พิชิตความยากจน  เสริมสร้างธรรมชาติ” 

  พันธกิจ 
 

1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน น้ำ ประปา ให้ได้มาตรฐาน 
2.  บำรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง ปลูกป่า 
3.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4.  ส่งเสริมการศึกษาและการสาธารณสุข 
5.  จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.  จัดให้มีการบริหารงานที่ดี รวดเร็ว และก้าวทันเทคโนโลยี  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแก้ปัญหาความยากจน 
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
• แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
• แผนงานสาธารณสุข 
• แผนงานเคหะและชุมชน 
• แผนงาบงบกลาง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
• แผนงานเคหะและชุมชน 
• แผนงานรักษาความสงบภายใน 
• แผนงานการศึกษา 
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
• แผนงานงบกลาง 
• แผนงานสาธารณสุข 
• แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รปัชั่นอย่างย่ังยืน  

5.1 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

• แผนงานบริหารงานทั่วไป 
• แผนงานรักษาความสงบภายใน 
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
• แผนงานเคหะและชุมชน 
• แผนงาบงบกลาง 
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บทที่  3 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลตำบลนาด่าน   

ประจำปีงบประมาณ  2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ของเทศบาลตำบลนาด่าน  เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาว่าเทศบาลฯ  ได้ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลหรือไม่อย่างไร  
และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแล้วคณะกรรมการฯ  
ได้สรุปเป็นตารางเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี   
(พ.ศ.2561-2565) กับ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   
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แบบท่ี 1 แบบการกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด่าน 
 

คำชี้แจง :  แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด่าน โดยจะทำ 
     การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคญัของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8.    มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ 
       พัฒนาเทศบาล 

  

10.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

คำชี้แจง  แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

2. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 
(   ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (  ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(   ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (  ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตารางท่ี  1   ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 190,000 6 690,000 10 780,000 11 820,000 
 

9 
 

820,000 
 

   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 

7 450,000 7 600,000 10 2,100,000 10 2,100,000 
 

10 
 

2,100,000 

   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 

82 30,672,500 63 29,562,500 116 53,417,500 101 44,037,500 68 38,567,500 

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8 995,000 14 1,775,000 14 1,775,000 14 1,775,000 14 1,775,000 

   5.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

38 42,585,000 38 9,045,000 38 8,975,000 43 8,975,000 35 8,405,000 

 
รวม  

 
140 

 
74,892,500 

 
128 

 
41,672,500 

 
188 

 
67,047,500 

 
179 

 
57,707,500 

 
136 

 
51,667,500 

 

ตารางท่ี 2 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 - 4  ปีงบประมาณ  2564  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      0 0 
  

   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 

      12 5,000,000 
  

   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 

      29 3,161,000   

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      0 0   

   5.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

      0 0   

            
                        รวม  

140 74,892,500 128 41,672,500 188 67,047,500 220 65,868,500 136 51,667,500 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลดั เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

จากตารางที่  1  และ 2  ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาลตำบลนาด่าน  ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาล ฯ  เพ่ือเป็น
ทิศทาง แนวทางและต้องการให้เทศบาล ฯ ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของสภาพพ้ืนที่
เขตเทศบาลฯ รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  ของกลุ่มจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลทั้งหมด โดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis  ในการวิเคราะห์  จนกระทั่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
เทศบาล  คือ “ยกระดับการศึกษา  พัฒนาสังคม  เพ่ิมผลผลิต  พิชิตความยากจน  เสริมสร้างธรรมชาติ”  ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้วยกันทั้งหมด 5 ด้าน  ประกอบ ไปด้วย   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอร์รัปชั่นอย่างยืนยืน 
ซึ่งเทศบาลตำบลนาด่าน  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด   
ถ้าพิจารณาจากภาพรวมจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล

นั้น  จะเน้นการพัฒนาใน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  (ยุทธศาสตร์ที่ 3) โดยรวมจำนวน

โครงการทัง้ 5 ปี   มีทั้งสิ้น 459 โครงการ  
2. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  (ยุทธศาสตร์ที่ 5) รวม

โครงการทั้งสิ้น 192 โครงการ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 4) 

รวมโครงการทั้งสิ้น  64 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

(ยุทธศาสตร์ที่ 2) รวมโครงการทั้งสิ้น 56  โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตร์

ที่ 1) รวมโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ  
ตามลำดับ และเม่ือรวมโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นรายปี มีจำนวนโครงการดังนี้   

- ปี พ.ศ.  2561    มีโครงการรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน  140  โครงการ  และมี
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  74,892,500.-  บาท  

- ปี พ.ศ.  2562     มีโครงการรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน  128  โครงการ  และมี
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  41,672,500.-  บาท  

- ปี พ.ศ.  2563   มีโครงการรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน  188  โครงการ  และมี
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  67,047,500.-  บาท 

- ปี พ.ศ.  2564   มีโครงการรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน 220 โครงการ และมี
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  65,868,500.-  บาท 

- ปี พ.ศ.  2565   มีโครงการรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน  136 โครงการ และมี
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  51,667,500.-  บาท 

รวมจำนวนโครงการทั้ง 5 ปี  ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้งสิ้น  812  โครงการและงบประมาณดังนี้ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลดั เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    มีทั้งสิ้น 459 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   
199,418,500.-  บาท 

2. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน   มีทั้ งสิ้น  192  โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น 77,985,000 .-  บาท 

3. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  มีทั้งสิ้น  56  โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น 12,350,000  - บาท 

4. ด้านการศิลปวัฒนาธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีทั้งสิ้น  64  โครงการ  งบประมาณ
ทั้งสิ้น   8,095,000 .- บาท 

5. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีทั้งสิ้น  41 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 3,300,000.-  บาท  
รวมงบประมาณดังนี้ทั้งสิ้น  301,148,500.-  บาท 

 พิจารณาโครงการเฉพาะแผนพัฒนาปี พ.ศ.  2564  มีจำนวนโครงการพัฒนา  179  โครงการ รวม
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 -4  จำนวน  41 โครงการ รวมทั้งสิ้น  220  โครงการเรียงตามลำดับการ
อนุมัติโครงการดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ที่ 3) มีจำนวนโครงการ 
130 โครงการ  

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 5) มีจำนวน
โครงการ 43 โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
มีจำนวนโครงการ  ...22...  โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 2) มีจำนวน
โครงการ 14 โครงการ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตร์
ที่ 1) มีจำนวนโครงการ  11  โครงการ  ตามลำดับ 

 พิจารณาในด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 มียอดรวมงบประมาณตามโครงการทั้งสิ้น 
65,868,500.- บาท จากจำนวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น  220  โครงการ รวมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่  1-4 เห็นว่า  เทศบาลฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนา   

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  (ยุทธศาสตร์ที่ 3) มากที่สุด          
มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  47,198,500.-  บาท   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 5)        
มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  8,975,000.-  บาท   

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
(ยุทธศาสตร์ที่ 4) มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น    7,100,000.- บาท  

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 2) มีจำนวน
งบประมาณท้ังสิ้น   1,775,000.-  บาท  

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่ นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น   820,000.-  บาท ตามลำดับ 

สรุปจากตาราง  ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลนาด่าน ได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ครบทุกด้านเพ่ือจะให้การพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปอย่างสมดุลและเป็นการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งแผนพัฒนา



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลดั เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

เทศบาลดังกล่าวนั้น ได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และที่ผ่านมานั้นเทศบาล ฯ จะ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฯ ก็ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพ่ือแสดงความคิดเห็นและเสนอโครงการ
ของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ฯ เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างมาก และขอเสนอว่าอยากให้มีการกระทำดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้อุดหนุน
สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้นอีก ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น 
ตลอดจนเพ่ือความโปร่งใสการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ด้วย  ซึ่งต่อไปจะให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจ ให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและในท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เกิดชุมชน
เข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

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

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลดั เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

   

 ผลการดำเนินงาน หรือประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ เป็นการประเมินผลจากการที่เทศบาลตำบลนา
ด่านได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีกิจกรรม/
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาด่าน และนำกิจกรรมปฏิบัติตามที่
ได้วางแผนเอาไว้ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
 

 ผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561- 

ซึ่งแสดงจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)(เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564) แสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบ
กับการนำโครงการในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปปฏิบัติ รวมถึงจำนวนงบประมาณที่ลงทุนด้วย
ซึ่งสามารถสรุปตารางได้ดังนี้ 
หมายเหตุ  รวมทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่เกินศักยภาพของเทศบาล  จำนวน  2 โครงการ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

ร้อยละของโครง 
การที่ได้รับการ จดัสรร

งบประมาณ 2564 เทยีบกับ
โครงการในแผนของ แตล่ะ

ยุทธศาสตร ์

จำนวน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการจดัสรร 
งบประมาณ 

2564 จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน 

(2564) 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้รับการจดัสรร    

งบประมาณปี2564 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 11 

 
0 0 0 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 22 11 50.00 1,369,500 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 130 60 46.15 29,045,465 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14 7 50.00 415,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่าง
ยั่งยืน 43 35 81.39 7,723,380 

รวม 220 113 51.36 38,553,345 
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  (1)  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 
มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น  10 โครงการ  สามารถนำโครงการปฏิบัติได้

จำนวน  0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0    ของยุทธศาสตร์  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  0 บาท ถือว่า
เทศบาลไม่ให้ความสำคัญกับด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาด้านศักยภาพในการแข่งขันของประชาชนเท่าที่ควร 
ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เห็นว่าคณะผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพประชาชนให้มากขึ้น 
 (2) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
   มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ทั้งสิ้น  22 โครงการ  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินโครงการได้จำนวน 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00  ของยุทธศาสตร์  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น  1,369,500 บาท สำหรับด้านนี้เห็นว่าเทศบาลให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมฯ มากพอสมควร 
(3) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น  130  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือดำเนินโครงการ จำนวน  60  โครงการ คิดเป็นร้อยร้อยละ  46.15 ของยุทธศาสตร์  โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น  29,045,465 บาท ซึ่งการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
ประกอบไปด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  เป็นยุทธศาสตร์ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญท่ีสุด 
(4) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น  14  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ดำเนินโครงการ จำนวน  7 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  50.00  ของยุทธศาสตร ์โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น  415,000 บาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เห็นว่าคณะผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนและ
ส่งเสริม รวมถึงรักษาประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น  เนื่องจากถ้าเทศบาล ฯ  ทำให้งานประเพณีท้องถิ่น
น่าสนใจแล้วจะทำให้ประชาชน  ทั่วไป เข้ามา ท่องเที่ยวมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของเทศบาล 
(5) ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน  
มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 43 โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้จำนวน   

35  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 81.39  ของยุทธศาสตร์  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น  7,723,380  
บาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเห็นว่าคณะผู้บริหารควรให้ความสำคัญและกำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานให้มากข้ึน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เผ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดเหตุการณ์
ประพฤติมิชอบได้ 
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  ➢ ซึ่งมองในภาพรวมแล้วสามารถนำโครงการในปี พ.ศ. 2564  ไปปฏิบัติได้ทั้งหมด  113  โครงการ   
จากจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2564)  จำนวน  220  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.36 
ของโครงการในแผนปี  2564  ซึ่งถือว่าได้นำโครงการไปปฏิบัติได้น้อย      

➢ แต่ถ้ามองในภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  กล่าวคือถ้าดูจากงบประมาณการลงทุน
แล้ว จะเห็นได้ว่ามีการวางแผนการลงทุนไปมากทีเดียว คือมีมากถึง  38,553,345.- บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
มาจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป พบสาเหตุที่ทำให้เทศบาล ฯ นำโครงการไปปฏิบัติได้ไม่มาก หรือจำนวน
ร้อยละโครงการที่นำไปปฏิบัติยังน้อยอยู่  หรืองบประมาณในการลงทุนเท่าเดิม  เมื่อมองสภาพปัญหาของประชาชน
ที่ต้องการแก้ไขอีกมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาหลายประการดังนี้ 

ประการแรก  คือ  การจัดเก็บรายได้เองของเทศบาล ฯ มีน้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องดำเนินการใน
เขตเทศบาล 

 ประการสอง  คือ  รายจ่ายประจำของเทศบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบให้งบลงทุนของ
เทศบาลลดลง 

 ประการสาม  คือ งบประมาณในการลงทุนมีน้อย  เมื่ อเทียบกับ พ้ืนที่ รับผิดชอบของเทศบาล                   
6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่ส่วนมากต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงใช้งบประมาณไปกับโครงสร้างพ้ืนฐานมาก
โดยเฉพาะการซ่อมแซมถนนและก่อสร้างถนน เป็นต้น  ทำให้มีงบประมาณไปลงทุนด้านอ่ืน ๆ น้อยลง 

ประการที่สี่ คือเทศบาลมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไว้มาก เนื่องจากยังมีปัญหาและ  
ความต้องการอีกมากในเขตเทศบาล  ก็จะทำให้สัดส่วน(จำนวนโครงการ) มากขึ้นทำให้คิดเป็นร้อยละแล้วสถิติลดลง 
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 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการที่นำไปปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่นำไปปฏิบัติในปี           
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการประเมินว่าเทศบาลฯ ได้บริหารจัดการและดำเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือที่ได้วางแผนไว้หรือไม่อย่างไร โดยคณะกรรมการติดตามฯ ได้ติดตามและประเมินโครงการแล้วดังนี้ 

ตารางท่ี  4   ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และนำไปปฏิบัติประจำปี พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ
ในแผนพัฒนา

ทั้งหมด 
 

จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเทียบกับ โครงการ

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
เสร็จเทยีบกับ โครงการที่ได้รับ

จัดสรรงบฯ  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการทีย่ังไม่ได้
ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ

เทียบกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบ 
ฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน   ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 0 0 0 0 0 0 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 22 

 
 
11 50.00 8 72.72 3 27.27 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 130 60 46.15 58 96.66 2 3.33 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 14 7 50.00 7 100 0 0 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คอร์รัปชั่นอย่าง
ยั่งยืน 43 35 81.39 35 100 0 0 

รวม 220 113 51 108 95.57 5 4.62 
 

จากตารางท่ี  4  เป็นการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2564 
 ว่าเทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินงานตามแผนมากน้อยเพียงใดนั้น  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  จากการติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ   พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น  11 
โครงการ  พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด  0 โครงการ  คิดเป็น  ร้อยละ  0  ของจำนวนโครงการใน
ยุทธศาสตร์  และสามารถนำโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด  0  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ   0   ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
หรือยกเลิกโครงการทั้งสิ้น  0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ 

- คณะกรรมการ ฯ   เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากพอสมควร แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนแผนในยุทธศาสตร์ ถือว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ น้อยที่สุด ร้อยละ 0 ของโครงการใน



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลดั เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

ยุทธศาสตร์ แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ครบทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีโครงการที่ถูกยกเลิกถึง 
0  โครงการ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

 (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  มีโครงการทั้งหมด  22  โครงการ  จากการติดตามคณะกรรมการ ฯ พบว่ามีโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งหมด 11   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์   และ
สามารถนำโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
72.72      ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ
ยกเลิกโครงการทั้งสิ้น  3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  27.27 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับ
จัดสรรและไปดำเนินการทั้งหมด 

คณะกรรมการฯ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี เมื่อ
เทียบจากโครงการที่ดำเนินการสำเร็จกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และถือว่าให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์นี้พอสมควร 

 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น   จากการ
ติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ   พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 130 โครงการ  พบว่า
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด  60  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 46.15   ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์  
และสามารถนำโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ    
96.66 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์  โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการหรือยกเลิกทั้งสิ้น  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  3.33 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

-  คณะกรรมการฯ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถ้าเทียบจำนวนโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกับโครงการตามแผนนั้น ถือว่าให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์นี้มากพอสมควรและสามารถ
ดำเนินการสำเร็จ  58  โครงการ โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิกท้ังสิ้น   2  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  3.33  ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ 

 (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีประเพณีและภู มิปัญญาท้องถิ่น              
จากการติดตามของคณะกรรมการติดตาม ฯ  พบว่ามีโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด 14 โครงการ  พบว่าสามารถ
จัดสรรงบประมาณได้ทั้งหมด  7  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 50  ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ และสามารถ
นำโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด  7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100   ของ
จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์  โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิก
ทั้งสิ้น 0   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

คณะกรรมการฯ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี เมื่อ
เทียบจากโครงการที่ดำเนินการสำเร็จกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และถือว่าให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์นี้พอสมควร 

(5) ยุทศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
จากการติดตามของคณะกรรมการติดตาม ฯ  พบว่ามีโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด  43 

โครงการ  พบว่าสามารถจัดสรรงบประมาณได้ทั้งหมด 35 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  81   ของจำนวนโครงการใน
ยุทธศาสตร์ และสามารถนำโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด  35 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์  โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลดั เทศบาลตำบลนาด่าน 
 

ดำเนินการหรือยกเลิกทั้งสิ้น  0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0  ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

คณะกรรมการฯ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อเทียบจาก
โครงการที่ดำเนินการสำเร็จกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

 ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการที่นำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นการแสดงภาพรวมของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และแสดงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ เทศบาล

ตำบลนาด่านมีความเป็นมาอย่างไร  รวมถึงเป็นการประเมินการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลด้วย  ซึ่งสามารถ
ประเมินผลจากสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 
ตารางท่ี  5  ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี  2564 

ยุทธศาสตร ์

โครงการใน
แผนพัฒนา 

ผ่านเทศบัญญัต ิ เซ็นสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
โครง 
การ 

งบตามข้อบัญญัต ิ
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
โครง 
การ 

วงเงินตามสัญญา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
โครง 
การ 

ยอดการเบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนทอ้งถิน่
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
บริหารจัดการและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มท้องถิน่ 22 11 1,726,500 50 8 1,369,500 72.7 8 1,369,500 72.7 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 130 60 30,023,925 46.10 58 29,045,465 96.6 58 29,045,465 96.6 

4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 7 415,000 50 7 415,000 100 7 415,000 100 

5 ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต คอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน 43 35 7,723,380 79 35 7,723,345 81.3 35 7,723,345 81.3 

  รวม 
220 113 39,888,805 51.36 108 38,553,310 95.57 108 38,553,310 95.57 

 

จากตารางที่ 5  ซึ่งแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ พบว่าปีงบประมาณ  2564  มีการ
ดำเนินการตามโครงการต่างๆ  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการไปแล้ว 
ทั้งสิ้น  38,553,310.- บาท  จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  38,888,805.- บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  95.57  ของเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไปดำเนินการทั้งหมด   

นอกจากนี้พบว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  113  โครงการ โดยมีโครงการที่
ได้นำไปดำเนินการทั้งสิ้น  108  โครงการ  และมีโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ  108  โครงการ   

          ➢ สรุปในภาพรวม  เทศบาลตำบลนาด่านได้ดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ำ  และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลเท่าที่ควร สังเกตได้จากสถิติข้อมูลคือจากโครงการใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) จากแผนฯ ในปี  พ.ศ. 2564 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 220 โครงการ 
สามารถอนุมัติงบประมาณได้  113  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  51.36   ของโครงการทั้งหมด และโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณทั้งหมด  113   โครงการ  ได้นำโครงการไปดำเนินการได้ 108    โครงการ คิดเป็นร้อยละ   
95.57 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีโครงการที่ถูกยกเลิก 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.65  
ของโครงการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.  2564  เทศบาลตำบลนาด่าน 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดย ได้เสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้  

ขอเสนอแนะ 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาด่าน 

คณะกรรมการติดตาม ฯ ขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาด่าน  ดังนี้ 

  1)  การคัดสรรเลือกโครงการอนุมัติงบประมาณ หรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  เพ่ือ
ดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณนั้น คณะกรรมการติดตามฯ ขอเสนอแนะว่าอยากให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เกลี่ย
งบประมาณในการลงทุนเพ่ือดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความดุลยภาพ มากข้ึน  เช่นกรณีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เห็นว่ามีความจำเป็น แต่ในด้านอื่นๆ  ก็มีความสำคัญและจำเป็นเช่นกัน  เช่น การลงทุนด้านส่งเสริมอาชีพประชาชน
ในเขตเทศบาลนั้นถือว่ายังน้อยมาก , ด้านการศึกษา , ด้านสังคมโดยเฉพาะกรณีผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
เป็นต้น  อยากให้พิจารณาการลงทุนให้สมดุลมากขึ้นเพ่ือการพัฒนาไปพร้อมๆ กันทุกด้าน อย่างมีดุลยภาพ    

  2) จากจำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด่านมีจำนวนมาก ทั้งใน
จำนวนโครงการที่มีอยู่เดิม และที่เพ่ิมเติมแผนอยู่เป็นระยะ ทำให้โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากเกินไป 
ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนสำเร็จในระดับต่ำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สูงขึ้น ควรมีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง เหลือเพียงโครงการที่สำคัญและจำเป็น
จริงๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้ 

  3)  ด้านการบริการของเทศบาล ฯ  อยากเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ติดบัตรประจำตัว
เพ่ือสะดวกในการติดต่อสอบถาม และการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  รวมทั้งเรื่องการแต่งกายก็
อยากเสนอให้แต่งกายเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น และอยากให้
เจ้าหน้าที่ ควรนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร คือ หลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance)  

  4) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน ควรกำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยมุ่งสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได ้
     ซึ่งหลักบริหารดังกล่าวนั้นมีปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดยของ
การบริหารดังกล่าวคือ  เน้นหลักนิติธรรม , คุณธรรม , ความโปร่งใส , ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ , การมีส่วนร่วม 
และหลักความคุ้มค่า (ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)  และคณะกรรมการติดตามเห็นว่า หลักการบริหารนี้จะทำให้
การบริหารจัดการของเทศบาล นั้น จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ หรือตามวิสัยทัศน์ที่เทศบาล ได้ตั้งไว้
ในอนาคต 
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  5) จากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาสู่การปฏิบัติเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563 รวมถึงการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นโครงการต่างๆ นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ  พบว่าการดำเนินการตามเทศบัญญัติยังน้อยมากหรือไม่มีการ
นำโครงการที่มีอยู่ในเทศบัญญัติไปดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตกไปและเกิด
ความล่าช้าในการดำเนินโครงการต่างๆ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ขอเสนอแนะให้คณะผู้บริหารช่วย
เร่งการติดตามงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลทำให้งานล่าช้า  อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงการต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีตกไป  

  6) การดำเนินการกรณีงานโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ขอเสนอแนะคณะผู้บริหารควรเร่ง กำชับ คณะทำงานทุกภาคส่วนให้
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนที่งานโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลจะได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ฝน
ตก น้ำท่วม พายุฯ ทำให้โครงการเกิดการล่าช้าเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย ตลอดจนการควบคุมการ
ก่อสร้างต่างๆ ให้กำชับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตามรูปแบบประมาณการ เพ่ือ
ลดความเสียหายต่อทางราชการต่อไป  

  7) การดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายขาดเงินสะสม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ตั้งข้อสังเกตคือ เพ่ือการดำเนินการตามเทศบัญญัติที่มีประสิทธิภาพควร
เร่งดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติก่อน และการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมควรพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน
เน้นแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยแท้จริง รวมถึงการคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังเพ่ือรักษา
เสถียรภาพของเทศบาลตำบลนาด่านต่อไป 

  8) การบริหารงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความล่าช้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
พิจารณาแล้วพบว่าสาเหตุที่ทำให้งานล่าช้าเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง, ช่างเขียนแบบ รวมถึงวิศวกร 
เป็นต้น  ขอเสนอแนะ เห็นควรเปิดกรอบอัตรากำลังหรือสรรหาหรือรับโอน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดบุคลากร เพ่ือการ
บริหารงานจะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  9) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีของเทศบาลตำบลนาด่าน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ พิจารณาแล้ว อยากให้คณะผู้บริหารจัดสรรงบประมาณส่งเสริมด้านกีฬา หรือ กีฬาชุมชน เพ่ือสร้าง
ความรักสามัคคีในชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้ชาวเทศบาลตำบลนาด่านหันมาออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ และ
สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

  10) ด้านการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมชุมชน อยากให้คณะผู้บริหารจัดสรรงบประมาณให้
มากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็น งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

   

ฯลฯ 
   


