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ค าน า 
 

               ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ 
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 

   ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนางัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางัว จึงได้ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลนางัว เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลนางัว และคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลต าบลนางัว พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลต าบลนางัว ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลนางัวต่อไป  

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลนางัว  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

        ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้
หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลนางัว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามประประเมินผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” 
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ                   

ที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม
สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น              
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
2.1 ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  
2.2 ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร            
ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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2.3 ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสมกับระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การ
เปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น  
 
2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
2.1 ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  
2.2 ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร   
 ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2.3 ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การ

เปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทาง  

การปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

2.4 ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามา

ประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

2.5 ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูล

ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด             

เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป    

2.6 ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อน           

ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไป            

สู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.7 ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ

บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน           

คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง                    

คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ

ผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)  

2.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์         

ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือ

จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   
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2.9 การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุม

กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสีย

เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมี

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
3.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
3.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนางัว ต าบลศรีส าราญ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน  
3.4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนางัว จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) ความพอเพียง (adequacy)  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใน
ชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  
(4) ความก้าวหน้า (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุก

ครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง  
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่ม

อาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
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3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข                     

การทะเลาะวิวาท  
4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

     มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชน              
มีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลง

และถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น  
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 

ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และสืบสาน
ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย   รวมทั้งได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น              
อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป  
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)  

ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้น
หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณ
ถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  
(6) ประสิทธิผล (effectiveness)  

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในชุมชนหรือไม่  
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
 (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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5.2   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้าน 
และท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลนางัวนั้นมีหมู่บ้านที่
บางส่วนอยู่ติดเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคม         
ที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน ดังนี้  
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ 
ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าด้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่ง 

คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional 
resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนางัว  
1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) รวมทั้งที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
5.4 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน  
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
 
5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้  
5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองคป์ระกอบ 4  ประการ ดังนี้  
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(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางัว 
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ฯ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)  
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(2) ขั นตอนในการติดตามและประเมินผล  
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 

คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้  
(4) เครื่องมือ อันได้แก่  

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้
ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็น
และส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
(5) กรรมวิธี อันได้แก่  

 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา  

การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น
อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล  
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์
ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
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(2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนการด าเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี  
6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

การท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผลตาม          
ที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนางัว ดังนี้  
6.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
(1) แบบตัวบ่งชี ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี   
แบบท่ี 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
6.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ              
พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม            
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  
6.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ  

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

 

7. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก         
อีกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางัว  
1. นายสด     อุปัชฌาย ์  ต าแหน่ง      ประธานสภาเทศบาลต าบลนางัว  กรรมการ 
2. นายสมบูรณ์  แวงค า     ต าแหน่ง      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนางัว  กรรมการ 
3. นางนิศาชล   แก้วบุตรดี   ต าแหน่ง      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนางัว  กรรมการ 
4.นายสุบิน    ศรีประชัย  ต าแหน่ง       ผู้ใหญ่บ้านสันติสุข  ม.11  ประชาคม  กรรมการ 
5.นายกฤษดา  มณฑาทิพย์ ต าแหน่ง       ผู้ใหญ่บ้านสันติสุข  ม.4    ประชาคม  กรรมการ 
6.นางจิราพร    พรมโนภาส ต าแหน่ง       ผู้ใหญ่บ้านโสมสุข   ม.7    ประชาคม  กรรมการ 
7.ผอ.กศน.อ าเภอน้ าโสม  ต าแหน่ง       ผู้แทนภาครัฐ    กรรมการ 
8.ท้องถิ่นอ าเภอน้ าโสม  ต าแหน่ง       ผู้แทนภาครัฐ    กรรมการ 
9.พัฒนาการอ าเภอน้ าโสม  ต าแหน่ง       ผู้แทนภาครัฐ    กรรมการ 
10.นายหาญณรงค์   ศรีทุม ต าแหน่ง       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
11.นายวีระ    ศรีสว่าง  ต าแหน่ง       ผู้ทรงคณุวุฒ ิ    กรรมการ 
12.ดร.ชาลี   ประสมเพชร  ต าแหน่ง       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
13.นางนิยม   ทิมินกุล  ต าแหน่ง      รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน             กรรมการ 
           ปลัดเทศบาลต าบลนางัว 
14.นายอุทัย    ทุมไพร  ต าแหน่ง      รองปลัดเทศบาลต าบลนางัว   กรรมการ 
15.นางพรรณธิพา  บัวศรี  ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
16.นางสุนทรา    ปะโคทัง ต าแหน่ง       นักบริงานทั่วไป    กรรมการ 



ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  น าเกษตรอินทรีย์  ชีวภาพ  เพ่ิมรายได้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                      
และสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน ”  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั ง 8 ด้าน 
1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน  รู้เท่าทันโลกและชุมชนปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตนเอง  มีความปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
5.ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
6.ศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมดุลและยั่งยืน 
7.นักเรียนในสังกัด  สพฐ.จังหวัดอุดรธานีได้โอกาสทางการศึกษามากขึ้น  รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาสู่ระดับ
สากล 
8.ประชาชนได้รับบริการด้วยความโปร่งใสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี วัด  
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น  
2. มีแหล่งน้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
3. ร้อยละของความส าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
4. มีศูนย์สันทนาการในการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์  
5. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
7. การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
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9. เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึน  
10. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.5 ค่าเป้าหมาย  
ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย  
2.6 กลยุทธ์  
1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง
วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
2. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
5. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อ
และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  
6. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  
8. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนนุการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
9. ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ    
ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
10. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึก
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  
11. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากร                 
ในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
12. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง  
4. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน  
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางัว ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน            
พ.ศ. 2563) ของเทศบาลต าบลนางัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)                 
พ.ศ. 2561 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน         
ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563 
ส่วนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านักงานเทศบาลต าบลนางัว 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
( / ) 1 ตุลาคม   2562- 30 กันยายน  2563  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข/เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
308 224,490,900.00 309 283,299,900.00 309 224,388,900.00 309 298,294,600.00 309 297,492,700.00 

ด้านการพัฒนาดา้นคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
33 1,895,000.00 33 1,895,000.00 33 1,980,000.00 33 2,202,810.00 33 2,202,810.00 

ด้านการพัฒนาการจัด

ระเบียบชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

1 0.00 1 0.00 1 225,800.00 1 225,800.00 1 225,800.00 

ด้านการพัฒนาดา้นการ

วางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พานิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

15 6,029,092.00 15 6,029,092.00 15 6,234,092.00 15 7,149,092.00 15 7,149,092.00 

ด้านการพัฒนาดา้นการ

จัดการอนุรักษ์
28 16,028,000.00 28 16,028,000.00 28 16,213,000.00 28 18,217,000.00 28 18,217,000.00 



ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

9 920,000.00 9 920,000.00 9 944,000.00 9 944,000.00 9 944,000.00 

ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 
38 33,994,000.00 38 33,994,000.00 38 34,944,000.00 38 41,446,000.00 38 41,446,000.00 

ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
44 3,570,000.00 44 3,570,000.00 44 3,640,080.00 44 6,554,880.00 43 6,519,880.00 

รวม 476 286,926,992.00 477 345,735,992.00 477 288,569,872.00 477 375,034,182.00 476 374,197,282.00 

การจัดท างบประมาณ 

     ผู้บริหารเทศบาลต าบลนางัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 9,634,340 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 22 6,157,900.00 

ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 9 170,000.00 

ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 6,000.00 

ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 3 405,000.00 

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 125,000.00 

ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น 9 195,000.00 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 9 2,245,560.00 

ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 329,880.00 

รวม 76 9,634,340.00 
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อินเตอร์เนต็ 

ตามเทศ

บัญญัติ  

 ปี 64  

หน้า 

20/153  

หมวดค่า

สาธารณูปโ

ภค  

 (เดือน

พฤศจิกายน 

2563 ) 

ประจ าเดือ

น ธันวาคม 

2563  

พร้อมหัก

ภาษี  ณ ท่ี

จ่าย 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนางัว มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 

ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

ถนน วัฒนคุณ จากแยกช านาญ

ศิลป์-ซอยสมมาตร บา้นสันติสุข 

หมู่ที่ 11 

601,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี

ขึ้น 

ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาวสองข้างทาง 432 

เมตร ตามแบบมาตรฐานของ

ท้องถิ่นพร้อมติดป้ายโครงการ 

2.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการลาดยางทับเดิมถนน

รวมราษฏร์ ซอย 8 ถนนศริิ

รุ่งเรือง(ซอยศิริชัย) บ้านศิริชัย 

394,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

-เพื่อให้มีการสัญจรไป-มา

ระหว่างหมู่บา้นสะดวก

ปลอดภัยมากขึ้น 

กว้าง6.00เมตรยาว 164 เมตร 

หนา 0.03 เมตรโดยมีพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม.

พร้อมตีเส้นจราจรและติดป้าย

โครงการ 

3.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า/

บ่อพักและขยายไหล่ทางถนน

อนุสาวรีย ์ซอย 16 บ้านโสม

ใหม่ หมู่ 4 

496,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี

ขึ้น 

กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาวสอง

ข้างทาง 190 เมตร โดยมีพื้นที่ผวิ

จราจรไม่น้อยกว่า 332.50 เมตร 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

4.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ถนนผดุงธรรมต่อจากเดิม บา้น

โสมสุข หมู่ 7 

150,900.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

-เพื่อให้มีสัญจรสะดวกขึ้น กว้าง 6 เเมตร ยาว 499 เมตร 

หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 2,994 ตาราง

เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ 

5.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

ถนนศรีพัฒนา(ซอยบัวค า) บ้าน

ทรัพย์เจริญ 

500,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

-เพื่อให้มีสัญจรสะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร 

กว้าง 6 เมตรยาว 175 เมตรและ

ยาว 5 เมตร ยาว 85 เมตร โดยมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,659 

ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการฯ 

6.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลต าบลนางัว 

230,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ต่อทรัพย์สินของทาง

ราชการและเกิดความ

สวยงาม 

ยาว 46.50 เมตรสูง 2 เมตร 

ก่อสร้างประตูเหล็กบานเล่ือน 

กว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร และ

กว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร ตาม

แบบเทศบาลต าบลนางัว 
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7.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนา้/

บ่อพักพรอ้มขยายไหล่ทางถนน

อนุสาวรีย ์ซอย 12 บ้านโสม

ใหม่ 

150,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการสัญจรไปมา

ระหว่างหมู่บา้นสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น 

ลงท่อพร้อมบ่อพัก ยาว 49 เมตร 

ก่อสร้างไหล่ทางพร้อมรางวีกว้าง

เฉลี่ย0.60-1.00 เมตร ยาว 

86.00เมตร ตามแบบฯ 

8.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการลาดยางทับถนน คสล.

เดิมถนนเตาปูน ซอย 1 บ้าน

โนนผาแดง 

471,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการสัญจรสะดวก

ขึ้น 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร 

มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 

ตร.ม. 

9.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า/

พร้อมบ่อพกัและขยายไหล่ทาง 

ถนนรวมราษฏร ์ซอย 16 บ้าน

ไทยรุ่งเรือง 

223,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี

ขึ้น 

ลงท่อ คสล.0.40 เมตร พร้อมบ่อ

พัก ยาว 71 เมตร ไหล่ทางกว้าง 

เฉลี่ย 1.10-1.40 เมตร ตามแบบ

ฯ 

10.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการลาดยางทับถนน คสล.

เดิมถนนศรีมงคล จากแยกฝ่าย

จารีย์ถึงถนนอนุสาวรียบ์้าน

เจริญชัย 

764,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี

ขึ้น มีการสัญจรดีขึ้น 

กว้าง 6 เมตร 326 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 1,956 ตร.ม.พร้อมตี

เส้นจราจร  

11.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.

พร้อมซ่อมแซมบ่อพักเดิม ถนน

รวมราษฎร์ บ้านนางัว 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี

ขึ้น มีการสัญจรดีขึ้น 

ไหล่ทาง กว้าง 1.75-3.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 206 เมตร

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 535.60 

ตร.ม.ตามแบบของท้องถิ่น 

12.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปรัมพิธ ี

บริเวณสนามกีฬาศูนย์สันทนา

การเทศบาลต าบลนางัว 

200,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อใช้กันแดดกันฝนในการ

จัดกิจกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร 

สูง 4.65 เมตร 

13.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ 

บริเวณสนามกีฬาศูนย์สันทนา

การเทศบาลต าบลนางัว 

150,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อจัดให้มีที่นั่งเพื่อรองรับ

ประชาชน 

กว้าง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 

2.10 เมตร 

14.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงป้าย OVER 

HEAD เดิมเพื่อท าซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติคล่อมถนน รวมราษฎร์ ( 

อด.4203) 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อส่งเสริมการรัดสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

กว้าง 16.50 เมตร สูง 8.50 เมตร 
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15.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน ์

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อติดต้ังภายในพื้นที่

รับผิดชอบ  

ด้านล่างกว้าง 1.20 เมตร 

ด้านบนกวา้ง 1.65 เมตร สูง 

4.90 เมตร 

16.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือป้าย

ประชาสัมพันธ ์พร้อมปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 

180,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อติดต้ังภายในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 

สูง 3.20 เมตร โครงสร้างเหล็กฯ 

17.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพกัและขยายไหล่ทาง 

คสล.สองข้างทาง ถนน

อนุสาวรีย ์ซอย 3-ซอย 5 บ้าน

ท่าโสม  

467,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี

ขึ้น 

ลงท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 

ยาว 160 เมตร ก่อสร้างไหล่ทาง

พร้อมรางวีตามแบบ 

18.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อม

คันหิน คสล.ถนนรวมรัฐ บ้าน

ศรีส าราญ หมู่ที่ 1 

323,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการสัญจรและ

ระบายน้ าที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างทางเดินเท้าขนาด 1.50 

เมตร หนา 0.08 เมตร ก่อสร้าง

คันหินกว้าง 0.50 เมตรสูง 0.50 

เมตร ยาว 233 เมตร พื้นที่ใช้

สอย 349.50 ตร.ม. ตามแบบฯ 

19.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า

บ่อพัก คันหินทางเดินเท้าและ

ขยายไหล่ทาง คสล.ถนนฝ่าย

จารีย์ บ้านศรีส าราญ หมู่ที่ 1 

858,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีการสัญจรและการ

ระบายน้ าที่ดีขึ้น 

ลงท่อ พร้อมบ่อพกั คสล. ยาว 

170 เมตร ก่อสร้างไหล่ทางพร้อม

รางวี กว้างเฉลี่ย 3.40 เมตร 

ก่อสร้างคันหิน คสล.กว้าง 0.50 

เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบฯ 

20.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนผู้

สูงอายุเทศบาลต าบลนางัว 

0.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, ส านัก

สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้มีป้ายบอกสถานที่  ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 1.5 ม. 

21.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการเทลานคอนกรีต

บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนผู้

สูงอายุเทศบาลต าบลนางัว 

0.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, ส านัก

สวัสดิการสังคม 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ

จัดการเรียนการสอน การ

ท ากิจกรรมของโรงเรียน

ผู้สูงอาย ุ

 

 

ลานขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 21 ม. 

หนา 0.10 ม. พื้นที่ใช้สอย 147 

ตรม.  
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22.  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงห้องเรียน ติด

กระดานไวท์บอร์ด 

0.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, ส านัก

สวัสดิการสังคม 

.ใช้เป็นสื่อในการเรียน การ

สอน และการท ากจิกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 9 ม. 

23.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มอาชีพและผู้น าชุมชน 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

--เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ประสบการณ์ในการพัฒนา

อาชีพรายได้ให้กับชุมชน

เพื่อหาดูงานกลุ่มอาชีพที่

ยั่งยืน 

ผู้น าชุมชนทั้ง12ชุมชน หมู่บา้น

และตัวแทน 

24.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการขยายผลหมู่บ้าน/

ชุมชนเศษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, ส านัก

สวัสดิการสังคม 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการขยายผลหมู่บ้าน/

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ 

หมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจ 

25.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลต าบลนางัว 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, ส านัก

สวัสดิการสังคม 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพที่ด ี

ผู้สูงอายุทั้ง12ชุมชน ในเขต

เทศบาลต าบลนางัว 

26.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง 15,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข,  

เพื่อใช้จ่ายในการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายใน

เขตรับผิดชอบ 

27.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

รณรงค์ให้ความรู้และ

ส่งเสริมการก าจัดลูกน้ า

ยุงลายและตวัแกข่องยุง 

ท าการพ่นหมอกควันในชุมชน

จ านวน 12 ชุมชน 

28.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการมาตรฐานร้านอาหาร / 

แผงลอยและสถานประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต , ส านัก

สาธารณสุข 

-เพื่อยกระดับร้านอาหาร 

และแผงลอยให้ได้มาตรฐาน 

จ านวนรายผู้ประกอบการที่เข้า

ข่าย 
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29.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมพัฒนาแกนน า

ด้านสุขภาพในเขตเทศบาล

ต าบลนางัว 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

-เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในการส่งเสริม

สุขภาพดา้นต่าง 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

นางัว 

30.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมผู้ประกอบการ

อาหาร 

0.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

อบรมและให้องค์ความรู้กับ

ผู้ประกอบการอาหารในเขต

เทศบาลต าบลนางัว 

ร้านค้าผู้ประกอบการในเขต

เทศบาลต าบลนางัว 

31.  ด้านการพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

และโรคติดต่อ  

85,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่

เกิดขึ้นใหม่ 

ร้อยละ 95 

32.  ด้านการพัฒนาการจัด

ระเบียบชุมชนและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภยัพิบัตปิระจ าเทศบาล

ต าบลนางัว 

6,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างศักยภาพและ

ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล

ต าบลนางัวมีบุคลากรที่

ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอืใน

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสา

ภัยพิบัตขิองเทศบาลต าบลนางัว

จ านวน 50 คน ผู้สังเกตการณ์ 

จ านวน 10 คน 

33.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

วางแผนส่งเสริมการ

ลงทุน พานิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลต าบลนางัว 

200,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต, , ส านัก

สาธารณสุข 

เพื่อก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลให้ได้มาตรฐาน 

เทศบาลต าบลนางัว มีอาคารโรง

ฆ่าสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานโรง

ฆ่าสัตว์ จ านวน 1 โรง 
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34.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

วางแผนส่งเสริมการ

ลงทุน พานิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงฆ่า

สัตว์ เทศบาลต าบลนางัว 

200,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 

เทศบาลต าบลนางัว 

ร้อยละ 95 

35.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

วางแผนส่งเสริมการ

ลงทุน พานิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

ค่าดูดส่ิงปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลต าบลนางัว 

5,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์สะอาด

ปลอดภัยถกูต้องตาม

มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว ์

ร้อยละ 95 

36.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกคลองสาธารณ

และท่อระบายน้ า 

50,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุด

ลอกคลองสาธารณะและท่อ

ระบายน้ า 

คลอดระบายน้ าสาธารณะเขต

เทศบาลต าบลนางัว 

37.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมและจัดท าปุ๋ย

อินทรีย์น้ าหมกัชีวภาพ 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดท าโครงการอบรมและจ า

ท าปุ๋ยอินทรยี์น้ าหมกั

ชีวภาพ ได้แก ่กากมัน กาก

ข้าวโพด กากน้ าตาล

ฟอสเฟต น้ าหมกัชีวภาพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีปุ๋ย

อินทรีย์ใช้  

ประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้ง 12 

หมู่บ้าน 

38.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติฯและโครงการปลูกหญ้า

แฝกตามแนวทางพระราชด าริ 

15,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, ,ส านัก

สาธารณสุข 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติฯส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรักป่า 

-ประชาชนผู้เข้ารว่มโครงการทั้ง 

12 หมู่บ้าน 
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39.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายตรวจหรือทดสอบ

คุณภาพน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค

ของ อปท. 

50,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านัก

สาธารณสุข 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการตรวจหรือทดสอบ

คุณภาพน้ า 

แหล่งน้ าในเขตรับผิดชอบ 

40.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการขบวนแห ่"บายศรี" 

วัฒนธรรมดี ศรีอุดรธาน ี

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย

โครงการฯ 

ด าเนินการโดยอ าเภอน้ าโสม 

41.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานของดีอ าเภอน้ า

โสม 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการของดีอ าเภอน้ า

โสมฯ 

-จัดงานวันของดีอ าเภอน้ าโสม

จ านวนประชาชนที่มารว่มงาน 

42.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสืบทอดประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลนางัว 

43.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง

ไฟ 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสืบทอดประเพณี

ท้องถิ่น 

-ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลนางัว 

44.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 1,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสืบทอดประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลนางัว 
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45.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสืบทอดประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลนางัว 

46.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 70,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสืบทอดประเพณ ี ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลนางัว 

47.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการวันวิสาขบูชา 0.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสืบทอดประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลนางัว 

48.  ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันที่ระลึกการ

ก่อตั้งเมืองอุดรธาน ี

24,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนร่วมพิธีทั้ง 12 

หมู่บ้าน 

ขบวนนางร า 

49.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการแข่งขันฟุตบอล

เทศบาลต าบลนางัวคัพ 

76,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง

กายของประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 

50.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการแข่งขันมินิมาราธอน

เทศบาลต าบลนางัว 

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

-เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง

กาย 

ประชาชนทั่วไป 
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วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

51.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการแข่งขันฟุตซอล

เทศบาลต าบลนางัว 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง

กายของประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 

52.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านการกีฬา 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่

ชอบด้านการกีฬา 

เยาวชนที่ส่งเข้าร่วมรับการฝึก

ด้านการกีฬา 

53.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ

เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน ค่า

อุปกรณ์การเรียน ค่า

เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,399,560.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนางัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2ศูนย ์

54.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก

ทรงลูกบอลบริเวณศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนางัว 

470,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

-เพื่อเป็นการเก็บน้ าไว้ใช้ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 

ศูนย์ 

ขนาดกวา้ง 12 ลบ.ม.สูงไม่น้อย

กว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

55.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการก่อสร้าง ก่อสรา้ง

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา

งัว 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการ  

ตามคู่มือการเล่นตามพ่อ เป็น

ที่มาของชื่อ สนามเด็กเล่น สร้าง

ปัญญา ฉันทศึกษา มีนโยบายเพือ่

ความสุขในการเรียนรู้ เพือ่สร้าง

ทรัพยากรบุคคล มาดแูลรักษา

โลก  
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56.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการตกแต่งภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา

งัว 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อตกแต่งภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนางัว 

ตกแต่งภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนางัว หอ้งพักครู 

ห้องประชุม ห้องเรียน 

ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องโถงฯลฯ 

57.  ด้านการพัฒนาดา้น

การศึกษาและการกีฬา 

โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนางัว 

140,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนางัว 

ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

นางัว ห้องพกัครู ห้องประชุม 

ห้องเรียน ฯลฯ 

58.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อใช้เป็นค่าเบิกจ่ายใน

การช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธรณภัย 

จ านวนผู้ประสบสาธารณภัย 

59.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี

ใหม่ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ลดอุดบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล 

-จ านวนการต้ังด่านจุดตรวจใน

เขตเทศบาลต าบลนางัว 

60.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการฝึกอบรมทบทวน อป

พร. 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม ทบทวน อปพร.

ในเขตเทศบาลต าบลนางัว 

อปพร.ที่เข้ารับการอบรม 

61.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการประชาคมแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลนางัว 

20,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อรับข้อร้องเรียนและ

แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

กับประชาชน 

ผู้น าชุมชนทั้ง12ชุมชน หมู่บา้น

และตัวแทน 

62.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อลดขั้นตอนการบริการ

ของเทศบาลต าบลนางัว 

โดยลงไปบริการตามจุด

ต่างๆของหมู่บ้าน 

-ทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลนางัว 

63.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ

กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น 

30,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

หอกระจายขา่วที่ช ารุด 

-23-

อินเตอร์เนต็ 

ตามเทศ

บัญญัติ  

 ปี 64  

หน้า 

20/153  

หมวดค่า

สาธารณูปโ

ภค  

 (เดือน

พฤศจิกายน 

2563 ) 

ประจ าเดือ

น ธันวาคม 

2563  

พร้อมหัก

ภาษี  ณ ที่

จ่าย 

-23-

อินเตอร์เนต็ 

ตามเทศ

บัญญัติ  

 ปี 64  

หน้า 

20/153  

หมวดค่า

สาธารณูปโ

ภค  

 (เดือน

พฤศจิกายน 

2563 ) 

ประจ าเดือ

น ธันวาคม 

2563  

พร้อมหัก

ภาษี  ณ ท่ี

จ่าย 

-23-

อินเตอร์เนต็ 

ตามเทศ

บัญญัติ  

 ปี 64  

หน้า 

20/153  

หมวดค่า

สาธารณูปโ

ภค  

 (เดือน

พฤศจิกายน 

2563 ) 

ประจ าเดือ

น ธันวาคม 

2563  

พร้อมหัก

ภาษี  ณ ท่ี

จ่าย 

-23-

อินเตอร์เนต็ 

ตามเทศ

บัญญัติ  

 ปี 64  

หน้า 

20/153  

หมวดค่า

สาธารณูปโ

ภค  

 (เดือน

พฤศจิกายน 

2563 ) 

ประจ าเดือ

น ธันวาคม 

2563  

พร้อมหัก

ภาษี  ณ ท่ี

จ่าย 

-24-

อินเตอร์เนต็ 

ตามเทศ

บัญญัติ  

 ปี 64  

หน้า 

20/153  

หมวดค่า

สาธารณูปโ

ภค  

 (เดือน

พฤศจิกายน 

2563 ) 

ประจ าเดือ

น ธันวาคม 

2563  

พร้อมหัก

ภาษี  ณ ท่ี

จ่าย 



64.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรใน

หน่วยงาน 

5,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ความรู้ด้านข้อกฎหมาย 

เพิ่มได้มากที่สุด 

-บุคลากรที่เข้าอบรม 

65.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

กฎหมายศูนยย์ุติธรรมชุมชน 

ต าบลน าร่อง เทศบาลต าบลนา

งัว 

10,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ความรู้ด้านข้อกฎหมาย 

เพิ่มได้มากที่สุด 

-บุคลากรที่เข้าอบรม 

66.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

800.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ถึงบทบาทหน้าที่ของ

บุคลากร 

ผู้น าชุมชนทั้ง12ชุมชน หมู่บา้น 

ร้อยละ 95 

67.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกบัการจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน 

5,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, ส านัก

นโยบายและแผน 

-เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ถึงบทบาทหน้าทีก่าร

ปฏิบัติงาน 

-บุูคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ 

95 

68.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ

เทศบาลหรือตามที่ กกต.

ก าหนด (ครบวาระฯลฯ) 

4,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการฯ 

-ประชาชนทัว่ไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

69.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า

,พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลนา

งัว 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ 

-จ านวนบุคลากรในองค์กร 

จ านวน 100 คน 

70.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ 

อปท.อ าเภอน้ าโสม จังหวัด

อุดรธาน ี

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นสถานที่กลางใน

การรวบรวมและแจ้งเวยีน

กฎหมายหนังสือสั่งการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯลฯ 

อปท.อ าเภอน้ าโสม 9 แห่ง 

71.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธภิาพ

การบันทึกระบบคอมพิวเตอร ์

(e-Lass) เทศบาลต าบลนางัว 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมฯ เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจในการจัดการ

บันทึกบัญชีด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 

-เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานเกีย่วกับ

ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ของ

เทศบาลต าบลนางัว 
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72.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการอบรมจริยธรรม

ประจ าป ี

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการฯ 

บุคลากรที่เข้าอบรม 

73.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการฯ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  

74.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตยแบบสามัคคี

สมานฉันท ์

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการฯ 

กิจกรรมโครงการฯ 

75.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานวันเทศบาล 

กิจกรรมโครงการฯ 

76.  ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี 

ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน

ของเทศบาลต าบลนางัว 

70,080.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 

ส านักคลัง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท า

ประกันภยัรถยนต์ของ

เทศบาลต าบลนางัว 

จ านวนรถเทศบาลต าบลนางัว 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลนางัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จ านวนเงิน 8,496,640 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ 

จ านวนเงิน 5,668,902 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 5,039,928.00 10 3,387,000.00 

ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 1 14,895.00 1 14,895.00 

ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
    

ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนสง่เสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
2 399,000.00 1 199,000.00 
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ด้านการพัฒนาด้านการจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 1 50,000.00 

ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูปญัญาท้องถิ่น 2 163,880.00 2 163,880.00 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 4 1,722,960.00 4 1,722,960.00 

ด้านการพัฒนาด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 6 131,166.60 6 131,166.60 

รวม 29 7,521,829.60 25 5,668,901.60 

     

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนางัว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

   ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พัก

และขยายไหล่ทาง คสล.ถนนวัฒนคุณจาก

แยกซอยสมมาตร – ช านาญศิลป์ บ้านสนัติ

สุข หมู่ที่ 11 ต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม 

จังหวัดอุดรธาน ี

601,000.00 479,000.00 0.00 122,000.00 

2.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

3.โครงการลาดยางทับถนน คสล.เดิม 

(Hotmix) ถนนรวมราษฎร์ ซอย 8 (ซอยศิริ

ชัย) บ้านศิริชัย หมู่ที ่8 ต าบลนางัว อ าเภอ

น้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ี

394,000.00 392,000.00 392,000.00 2,000.00 

3.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พัก

และขยายไหล่ทาง คสล.(สองข้างทาง) ถนน

อนุสาวรีย ์ซอย 16 บ้านโสมใหม ่หมู่ที ่4 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัด

อุดรธาน ี

496,000.00 495,000.00 495,000.00 1,000.00 

4.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

6.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนศรีพัฒนา 

ซอยบัวค า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที ่10 ต าบล

ศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 



5.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

230,000.00 227,000.00 227,000.00 3,000.00 

6.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

6.2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ

พักและขยายไหล่ทาง คสล.ถนนอนุสาวรีย์ 

ซอย 12 บ้านโสมใหม่ หมู่ที ่4 ต าบลศรี

ส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

150,000.00 148,000.00 148,000.00 2,000.00 

7.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.โครงการลาดยางทับถนน คสล.เดิม ( 

Hotmix ) ถนนเตาปูน ซอย 1 บ้านโนนผา

แดง หมู่ที่ 9 ต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม 

จังหวัดอุดรธาน ี

471,000.00 470,000.00 470,000.00 1,000.00 

8.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พัก

และขยายไหล่ทาง คสล.ถนนรวมราษฎร์ 

ซอย 16บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ต าบลนางัว 

อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ี

223,000.00 222,000.00 222,000.00 1,000.00 

9.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2.1.โครงการลาดยางทับถนน คสล.เดิม 

(HOTMIX) ถนนศรีมงคล จากแยกฝ่ายจารี

ถึงถนนอนุสาวรีย ์บ้านเจริญชยั หมู่ที ่2 

ต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

764,000.00 488,928.00 0.00 275,072.00 

10.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2.โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ บริเวณสนาม

กีฬาศูนย์สันทนาการ เทศบาลต าบลนางัว 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

11.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

4.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พัก

และขยายไหล่ทาง คสล.ถนนอนุสาวรีย ์ซอย 

3 – ซอย 5 บ้านทา่โสม หมู่ที ่3 ต าบลศรี

ส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

467,000.00 465,000.00 465,000.00 2,000.00 

12.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

8.โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมคันหิน 

คสล. ถนนรวมรัฐ บ้านศรีส าราญ หมู่ที ่1 

อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ี

323,000.00 320,000.00 320,000.00 3,000.00 

13.   ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ่อพกั คันหิน 

ทางเดินเท้า คสล.ถนนฝ่ายจารียบ์้านศรี

ส าราญ หมู่ที ่1 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ า

โสม จังหวัดอุดรธาน ี

858,000.00 685,000.00 0.00 173,000.00 
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14.   ด้านการพัฒนาดา้นคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

1.โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง 15, 000.00 14,895.00 14,895.00 105.00 

15.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

วางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พานิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ 200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

16.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

วางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พานิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

ต าบลนางัว 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

17.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3.โครงการขุดลอกคลองสวยสาธารณะและ

ท่อระบายน้ า 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

18.   ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000.00 98,400.00 98,400.00 1,600.00 

19.   ด้านการพัฒนาดา้น

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น 

6.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000.00 65,480.00 65,480.00 4,520.00 

20.   ด้านการพัฒนาดา้นการศึกษา

และการกีฬา 

1.โครงการแข่งขันฟุตบอลนางัวคัพ 76,000.00 71,200.00 71,200.00 4,800.00 

21.   ด้านการพัฒนาดา้นการศึกษา

และการกีฬา 

2.โครงการแข่งขันมินิมาราธอนเทศบาล

ต าบลนางัว 

50,000.00 49,800.00 49,800.00 200.00 

22.   ด้านการพัฒนาดา้นการศึกษา

และการกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

1,399,560.00 1,131,960.00 1,131,960.00 267,600.00 

23.   ด้านการพัฒนาดา้นการศึกษา

และการกีฬา 

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงลูกบอล 470,000.00 470,000.00 470,000.00 0.00 

24.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 100,000.00 68,528.00 68,528.00 31,472.00 
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25.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

4.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ 

20,000.00 11,175.00 11,175.00 8,825.00 

26.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

3.โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 18,095.00 18,095.00 11,905.00 

27.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

4.โครงการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาฯ 

4,000.00 790.00 790.00 3,210.00 

28.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีระบบ

คอมพิวเตอร์ (e-lass) 

15,000.00 12,270.00 12,270.00 2,730.00 

29.   ด้านการพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของเทศบาล

ต าบลนางัว 

70,080.00 20,308.60 20,308.60 49,771.40 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลนางัว น  าโสม จ.อุดรธานี  

ยุทธศาสตร ์ แผนการด าเนินการ 

ทั งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 309 224,388,900.0 22 6,157,900.0 13 5,039,928.0 10 3,387,000.0 

2.ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 33 1,980,000.00 9 170,000.00 1 14,895.00 1 14,895.00 

3.ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

1 225,800.00 1 6,000.00     

4.ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม

และการท่องเท่ียว 

15 6,234,092.00 3 405,000.00 2 399,000.00 1 199,000.00 

5.ด้านการพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

28 16,213,000.00 4 125,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

6.ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูปัญญา 9 944,000.00 9 195,000.00 2 163,880.00 2 163,880.00 
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ท้องถิ่น 

7.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 38 34,944,000.00 9 2,245,560.0 4 1,722,960.0 4 1,722,960.0 

8.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 44 3,640,080.00 19 329,880.00 6 131,166.60 6 131,166.60 

รวม 477 288,569,872 76 9,634,340 29 7,521,829.6 25 5,668,901.6 

 

ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลนางัว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี    

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 

ทั งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

309 224,388,900 77.75 22 6,157,900 63.91 13 5,039,928 67.00 10 3,387,000 59.74 

2.ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

33 1,980,000 0.68 9 170,000 1.76 1 14,895 0.20 1 14,895 0.62 

3.ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

1 225,800 0.08 1 6,000 0.06           

4.ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน

ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม

และการท่องเท่ียว 

15 6,234,092 2.16 3 405,000 4.20 2 399,000 5.30 

 

1 199,000  3.51 

5.ด้านการพัฒนาด้านการจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

28 16,213,000 5.61 4 125,000 1.30 1 50,000 0.66 1 50,000  0.88 

6.ด้านการพัฒนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูปัญญาท้องถิ่น 

9 944,000 0.32 9 195,000 2.02 2 163,880 2.18 2 163,880 2.89 

7.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

และการกีฬา 

38 34,944,000 12.11 9 2,245,560 23.31 4 1,722,960 22.90 4 1,722,960 30.39 

8.ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

44 3,640,080 1.26 19 329,880 3.42 6 131,166.60 1.74 6 131,166.60 2.31 

รวม 477 288,569,872 100 76 9,634,340 100 29 7,521,829.6 100 25 5,668,901.6 100 
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64% 

2% 

0% 

4% 

1% 

2% 

23% 

4% 

งบประมาณอนุมัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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60% 

0% 

0% 

4% 
1% 

3% 

30% 

2% 

เบิกจ่าย 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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