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คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง 



 
คำนำ 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง จึงได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขึ ้น  เพื ่อรายงานและเสนอความเห็นที ่ ได ้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนากลาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล  
นากลาง หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์นำไปทบทวนปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 ขอขอบคุณส่วนราชการ กองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนากลางที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    เทศบาลตำบลนากลาง 



 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก
แผนพัฒนาฯเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนา 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบสอบถามทำการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน และเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 28 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวน 
(Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบั วลำภู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน  
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 54 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 36 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ ดังนั้น คิด
เป็นร้อยละของการดำเนินการ 68.52  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 ซ่ึงอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 5 โครงการ และดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 
โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 68.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อ ยละของการ
ดำเนินการ 62.50 



  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     หน้า | ช 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ันคงและมีความสมดุล  
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 5 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ จำนวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 
66.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 
โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 25.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 7 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการ
ดำเนินการ 40.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการ
ประทับใจ  

ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 8 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก มีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ  ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการ
ดำเนินการ 41.67 

 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล  
นากลาง 

1) ควรมีการจัดการในการแก้ไขปัญหาด้วยการแยกแยะปัญหาออกเป็นแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน 
และแต่ละตำบล เพ่ือให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

2) ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้าน
การจัดจำหน่ายด้วยการเพ่ิมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มากขึ้น 

3) ควรเพิ่มการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากแมวด้วย 
4) ควรเพิ่มศูนย์กระจายข่าวสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ อาทิเช่น เสียงตามสาย  โดยเฉพาะบริเวณ

หมู่บ้านภูเงิน เป็นต้น รวมถึงผู้ใหญ่บ้านควรมีการกระจายข่าวสารให้ลูกบ้านได้รับทราบทุกเรื่องอย่างครบถ้วน 
5) ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมทางด้านสาธารณูปโภคให้มากขึ้น เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์

สูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื ่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที ่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบล
นากลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึง
จำเป็นที ่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื ่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที ่ผ่านมาอีกด้วย  ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมิน ผล” 
จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมายของการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน ในส่วนของ “การประเมินผล” คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง
ดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ 
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ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลนากลางได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน โดยรายงานและเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนากับจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 
2.  เพ่ือสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      

การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง  
3.  เพ่ือทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง 

   
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6  ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้
ดำเนินการแล้ว เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ 28 ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จำนวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
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 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

โดยเทศบาลตำบลนากลาง ได้มีคำสั่งที่ 736/2562 ลงวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง นั้น  

มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาเทศบาลฯ และวาระของนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง สิ้นสุดลง ซึ่งเป็นไปตามความใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่
เป็นไปตามองค์ประกอบการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หมวด 6 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จึง
ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ไม่เป็นปัจจุบัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  ที่ 2) พ.ศ. 
2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 (1) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื ่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางในสัดส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนคณะกรรมการที่หมดวาระลง โดยให้มีวาระอยู่
ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ประกอบด้วย 

1. นายธานินทร์ พันธกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง กรรมการ 
2. นายศิรพงศ์ รัตนพลที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง กรรมการ 
3. นายอินทราทิตย์ อินทุใส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง กรรมการ 
4. นายชาคริต กุลวงศ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม. 11 ต.ด่านช้าง กรรมการ 
5. นางจิดาภา วรศักดิ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม. 6 ต.นากลาง กรรมการ 
6. นายชยังกูร เสริมสุข  ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กรรมการ 
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7. ท้องถิ่นอำเภอนากลาง  กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ 
10. นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองด่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสาวณัฐพร ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยประชาสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา        
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 

การกำหนดขั้นตอน วิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดขั้นตอน วิธีการติดตามและประเมนิผล

ตามแผนพัฒนา ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอน วิธีการติดตามและประเมินผล ดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอน วิธีการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนา 

ประชุมวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และ

มอบหมายหน้าท่ีให้คณะทำงาน 

คณะทำงานดำเนินงานตาม
แผนการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะทำงานรวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถกู
ต้องของการประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

คณะทำงานนำเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ รายงานการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่นปิด
ประกาศผลการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน 

ผู้บริหารท้องถ่ินนำเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อสภาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     หน้า | 5 

การนำเสนอและรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางมีอำนาจหน้าที่ในการ

รายงานและเสนอความเห็นตามลำดับดังนี้ 
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางต้องนำเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือรับทราบ 
2) นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนากลางและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ

รับทราบ 
3) ผู้บริหารท้องถิ่นติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนรับทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น พร้อมทั้งต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งประกอบ 
ด้วย 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพศ จำนวน 2 
ข้อ  2) อาย ุจำนวน 5 ข้อ  3) สถานภาพ จำนวน 4 ข้อ 4) ระดับการศึกษา จำนวน 8 ข้อ  5) อาชีพ  จำนวน 
8 ข้อ และ 6) ปัจจุบันอาศัยอยู่ จำนวน 28 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล 
นากลาง จำนวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรมชุมชน จำนวน 9 ข้อ  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรค
ที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ จำนวน 4 ข้อ  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน 3 ข้อ  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ข้อ  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาล
ให้มั่นคงและมีความสมดุล จำนวน 2 ข้อ  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ จำนวน 
1 ข้อ  7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จำนวน 4 ข้อ และ 8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและ
ผู้รับบริการประทับใจ จำนวน 5 ข้อ 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1.  ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลตำบลนากลาง ว่าสามารถ
นำไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด 
 2.  ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านต่างๆ จากการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลนากลาง 
 3.  ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลางเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการ
ดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 เทศบาลตำบลนากลางได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนตามกระบวนการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังภาพประกอบ 2 ต่อไปนี้ 
 

           
 



  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     หน้า | 8 

 
ภาพประกอบ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง (พ.ศ.2561-2565) 
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1) วิสัยทัศน์ 
  “นากลางเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีบริการที่ประทับใจ” 

2) พันธกิจ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้นำกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ที่เป็นตัวกำหนด
แนวทางการสร้างพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

2.1) พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลทุกๆ ด้าน
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

2.2) พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
2.3) พันธกิจที่ 3  ดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้ถูกสุขลักษณะเป็นบ้าน 

เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2.4) พันธกิจที่ 4  พัฒนารายได้ของเทศบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5) พันธกิจที่ 5  พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบภาคีมีส่วนร่วมตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
3) จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1) ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3.2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.3) ประชาชนมีความรัก หวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4) ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับการดูแล 
3.5) ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
3.6) โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ลดลง 
3.7) มีถนนและระบบระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการคมนาคม 
3.8) ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพออย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
3.9) มีสวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
3.10) มีการบริหารจัดการขยะน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
3.11) เทศบาลมีวิธีการจัดหารายได้และเพ่ิมมากข้ึน 
3.12) มีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
3.13) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.14) ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งพาปัจจัยการผลิตจาก

ภายนอกลดลง 
3.15) มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและมีเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของชุมชนออกสู่ตลาด 
3.16) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
3.17) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลนากลางได้นำแนวทางของพันธกิจทั้ง 5 ด้าน มาเป็นแนวทางในการกำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็นซึ่งประกอบด้วย 
4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 
4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ

พ้ืนที ่
4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

อย่างยั่งยืน 
4.4) ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล  
4.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
4.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล และผู้ 

รับบริการประทับใจ 
5) แนวทางการพัฒนา 

5.1) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรมชุมชน 

5.1.1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.1.2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านกีฬาและ

นันทนาการ 
5.1.3) ยกระดับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
5.1.4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือจัดงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและงานรัฐพิธี 
5.1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน

พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
5.2) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกัน

โรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 
5.2.1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

ชุมชน 
5.2.2) การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล 

5.3) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และผัง
เมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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5.3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร 
5.3.2) พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง ทันสมัย และยั่งยืน 
5.3.3) บริหารและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการผังเมือง 

5.4) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.4.1) การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

5.5) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคง
และมีความสมดุล 

5.5.1) การพัฒนารายได้และสร้างนวัตกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.5.2) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง 

และงบประมาณ 
5.6) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

5.6.1) พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค 
5.6.2) ส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 

5.7) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

5.7.1) ส่งเสริมชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 
5.7.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
5.7.3) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

5.8) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิ  
ภาพ ธรรมาภิบาล และผู้รับบริการประทับใจ 

5.8.1) ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กร 
5.8.2) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรองรับวิทยาการสมัยใหม่ 
5.8.3) ปรับปรุง พัฒนา สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

6) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 เทศบาลตำบลนากลางได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังตารางที่ 1-5 ต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 
แผนทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ 

โครงการที่ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน เบิกงบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม การศึกษา
และวัฒนธรรมชุมชน 

122 161,795,000.00 54 59,319,238.00 36 51,028,737.80 1 603,400.00 17 511,500.00 

2. ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและ
ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ 

22 8,180,000.00 5 1,280,000.00 5 1,227,625.00 - - - - 

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค
และผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยูอ่ย่างยั่งยืน 

58 74,097,641.00 22 13,097,700.00 7 4,376,107.64 8 5,560,200.00 7 6,310,600.00 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 50,985,000.00 8 352,000.00 5 80,217.50 - - 3 222,000.00 

5. พัฒนาระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้
มั่นคงและมีความสมดลุ 

5 60,660,000.00 3 170,000.00 2 118,100.00 - - 1 50,000.00 

6. พัฒนา สง่เสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 12 1,560,000.00 4 95,000.00 1 15,530.00 - - 3 65,000.00 

7. ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาและสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

20 2,290,000.00 15 620,000.00 6 443,417.00 - - 9 23,000.00 

8. พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิ 
ภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ 

19 7,635,000.00 12 1,840,000.00 5 1,136,264.40 - - 7 310,000.00 

รวม 279 367,202,641.00 123 76,773,938.00 67 58,425,999.34 9 6,163,600.00 47 7,492,100.00 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
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แผนภูมิที ่2 แสดงผลอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตารางที ่2  แสดงโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน งบประมาณ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้วย 8 แผนงาน 122 161,795,000.00 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,470,000.00 

- แผนงานการักษาความสงบภายใน 19 5,090,000.00 

- แผนงานการศึกษา 42 42,175,000.00 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 700,000.00 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 300,000.00 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23 63,610,000.00 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 33,770,000.00 

- แผนงานงบกลาง 3 14,680,000.00 

2. ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ประกอบด้วย 2 แผนงาน 22 8,180,000.00 

- แผนงานสาธารณสุข 21 7,710,000.00 

- แผนงานงบกลาง 1 470,000.00 

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 แผนงาน 58 74,097,641.00 

- แผนงานสาธารณสุข - - 

- แผนงานเคหะและชุมชน 6 3,810,000.00 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 52 70,287,641.00 
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ตารางที ่2  แสดงโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน งบประมาณ 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แผน 21 50,985,000.00 

- แผนงานสาธารณสุข 6 550,000.00 

- แผนงานเคหะและชุมชน 15 50,435,000.00 

5. พัฒนาระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ันคงและมีความสมดุล ประกอบด้วย 2 แผนงาน 5 60,660,000.00 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 60,660,000.00 

- แผนงานสาธารณสุข - - 

6. พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แผนงาน 12 1,560,000.00 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 350,000.00 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 1,210,000.00 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 

7. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย 4 แผนงาน 20 2,290,000.00 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 1,520,000.00 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000.00 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 650,000.00 

- แผนงานงบกลาง 1 20,000.00 
   



 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     หน้า | 17 

ตารางที ่2  แสดงโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน งบประมาณ 

8. พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ ประกอบด้วย 2 แผนงาน 19 7,355,000.00 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 6,505,000.00 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 850,000.00 

รวม 279 366,922,641.00 
 ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
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ตารางที ่3  แสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณบรรจุในเทศบัญญัติและใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 58,424,365.00 51,028,737.80 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ พิธีทางศาสนาและประเพณี 115,000.00 99,940.00 

2 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 10,000.00 3,600.00 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 130,000.00 90.095.00 

4 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 55,000.00 

5 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนากลาง 100,000.00 26,950.00 

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 30,000.00 8,910.00 

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60,000.00 22,325.00 

8 โครงการถนนปลอดอุบัติเหตุ 100,000.00 85,024.00 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนากลาง 4,519,180.00 4,431,505.00 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสังกัด สพป. นภ เขต 2 8,200,000.00 7,993,230.00 

11 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและ สพป.นภ เขต 2 5,230,200.00 4,546,918.80 

12 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000.00 70,150.00 

13 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 500,000.00 499,900.00 

14 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 185,000.00 85,000.00 

15 โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 443,000.00 443,000.00 
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ตารางที ่3  แสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณบรรจุในเทศบัญญัติและใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการแล้วเสร็จ (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 

16 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 50,000.00 40,955.00 

17 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม หมู่ที่ 5 ต.นากลาง 67,000.00 61,000.00 

18 โครงการก่อสร้างรั่วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม หมู่ที่ 5 ต.นากลาง 393,000.00 390,000.00 

19 โครงการต่อเติมหลังคากันสาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม หมู่ที่ 5 ต. นากลาง 50,000.00 50,000.00 

20 โครงการมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน 60,000.00 60,000.00 

21 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนากลาง 30,000.00 17,110.00 

22 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนากลาง 30,000.00 29,900.00 

23 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญเบิกบ้าน 270,000.00 270,000.00 

24 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานเทศบาล 14,900.00 14,795.00 

25 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 28,607,485.00 24,877,900.00 

26 โครงการสงเคราะห์ยังชีพความพิการ 8,649,600.00 6,344,000.00 

27 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000.00 191,000.00 

28 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 10,000.00 10,000.00 

29 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 5,000.00 5,000.00 

30 โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 10,000.00 10,000.00 

31 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 24,000.00 23,500.00 
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ตารางที ่3  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณบรรจุในเทศบัญญัติและใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการแลว้เสร็จ (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 

32 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000.00 30,000.00 

33 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมโพธิการาม หมู่ที่ 1 ต.กุดแห่ 67,000.00 61,000.00 

34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาการศึกษา 20,000.00 20,000.00 

35 โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 34,000.00 32,500.00 

36 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาล 30,000.00 28,530.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 1,280,000.00 1,227,625.00 

37 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 150,000.00 149,425.00 

38 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 560,000.00 560,000.00 

39 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเก่ียวกับงานสาธารณสุขมูลฐานเขตเทศบาลตำบลนากลาง 20,000.00 20,000.00 

40 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฯ 80,000.00 28,200.00 

41 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 470,000.00 470,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 4,843,500.00 4,376,107.64 

42 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมดวงโคมส่องสว่างภายในเขตเทศบาล 1,000,000.00 992,603.64 

43 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาลตำบลนากลาง 1,250,000.00 801,000.00 

44 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ถนนโคกสีกา-กุดแห่ (ช่วงที่ 5)ชุมชนโคกสีกา หมู่ 
1 ต.นากลาง 

500,000.00 492,000.00 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 

45 โครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนปลัดพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.ด่านช้าง 575,400.00 575,000.00 

46 โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหนองบัวคำแสนเหนือ 1 หมู่ที่ 7 ต.นากลาง 490,000.00 487,504.00 

47 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องระบบระบายน้ำ ถนนบูรพา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.ด่านช้าง 529,000.00 529,000.00 

48 โครงการซ่อมสร้างถนน สายบัวละพา บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 499,100.00 499,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 130,000.00 80,217.50 

49 โครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำและการอนุรักษ์น้ำ 20,000.00 20,000.00 

50 โครงการการจัดการขยะในชุมชน 20,000.00 16,966.00 

51 โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน 20,000.00 14,210.00 

52 โครงการป่าของเราปอดของเรา 20,000.00 20,000.00 

53 โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนากลาง 50,000.00 9,041.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ันคง และมีความสมดุล 120,000.00 118,100.00 

54 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 70,000.00 68,100.00 

55 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 50,000.00 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 30,000.00 15,530.00 

56 โครงการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 15,530.00 
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ตารางที ่3  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณบรรจุในเทศบัญญัติและใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการแลว้เสร็จ (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 500,000.00 443,417.00 

57 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,000.00 7,047.00 

58 โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างมีส่วนร่วม 30,000.00 25,920.00 

59 โครงการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนเพิ่มเติม 20,000.00 13,250.00 

60 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม 30,000.00 8,700.00 

61 โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร 350,000.00 338,500.00 

62 โครงการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของสตรี 50,000.00 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ 1,540,000.00 1,136,264.00 

63 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดหนองบัวลำภู 30,000.00 30,000.00 

64 โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI ของเทศบาลตำบลนากลาง 300,000.00 298,159.00 

65 โครงการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.00 6,955.00 

66 
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

20,000.00 17,800.00 

67 สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลตำบลนากลาง 1,180,000.00 783,350.40 

รวม 66,867,865.00 58,425,999.34 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
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ตารางที ่4  โครงการที่ดำเนินการลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนากลาง 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามสัญญา หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 603,400.00  

1 โครงการก่อสร้างรั่วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ-คำแสน 603,400.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 5,560,200.00  

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุษดี ชุมชนภูเงิน หมู่ 6 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 483,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรสุวรรณ 6 หมู่ที่ 9 ต.นากลาง 650,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนนันทสุธา บ้านโพธิ์ค้ำ ม.2 ต.กุดแห่ 1,011,500.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.ด่านช้าง 1,253,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยภูเงิน 6 หมู่ที่ 6 ต.นากลาง 880,200.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยวัฒนธรรม บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ที่ 8 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 480,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยฟ้าสีเหลือง หมู่ที่ 10 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 490,500.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวรพล หมู่ที่ 5 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 312,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

รวม 6,163,600.00  
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
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ตารางที ่5  แสดงโครงการที่ได้รับงบประมาณ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนากลาง 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 511,500.00  

1 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัยในเคหะสถานและสถานประกอบการ 20,000.00  

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย 20,000.00  

3 โครงการอุดหนุนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 100,000.00  

4 โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู 20,000.00  

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 36,000.00  

6 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการจราจร 20,000.00  

7 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000.00  

8 โครงการค่ายส่งเสริม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เด็กและเยาวชน ทต.นากลาง 30,000.00  

9 โครงการประเพณีสรงน้ำเพ็ญเดือน 5 500.00  

10 โครงการวัน อปพร. 20,000.00  

11 โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ตำบลด่านช้างต้านยาเสพติด (บ้านแก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง) 50,000.00  

12 โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ตำบลด่านช้างต้านยาเสพติด (บ้านโพธิ์ค้ำ ม.2 ต.กุดแห่) 30,000.00  

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 60,000.00  

14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดลานกิจกรรมอเนกประสงค์สองวัยรวมใจชาวนากลาง 30,000.00  

15 โครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ประชาชนท้องถิ่น อำเภอนากลาง 30,000.00  
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ตารางที ่5  แสดงโครงการที่ได้รับงบประมาณ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนากลาง (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

16 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำดกบลนากลาง 5,000.00  

17 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ 20,000.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 6,310,600.00  

18 โครงการการวางและจัดผังเมืองรวม 10,000.00  

19 โครงการตรวจสอบสิทธิแนวกั้นเขตการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 20,000.00  

20 โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนคามะสัมพันธ์ บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 14 ต.ด่านช้าง 1,316,600.00  

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างตลาดสดเทศบาล บ้านกกค้อ หมู่ที่ 1 ต.นากลาง 44,000.00  

22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนนันทจันทร์-โนนสว่าง ม.5 ต.นากลาง 2,300,000.00  

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีสุข บ้านแก้วอุดม หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง 520,000.00  

24 โครงการถมดินคันคู ชั้น 2 รอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง 2,100,000.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 511,500.00  

25 โครงการบริหารจัดการและแปรรูปขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรและยั่งยืน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ทต.นากลาง 200,000.00  

26 โครงการส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,000.00  

27 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 20,000.00  
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ตารางที ่5  แสดงโครงการที่ได้รับงบประมาณ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนากลาง (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ันคง และมีความสมดุล 50,000.00  

28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลัง 50,000.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 65,000.00  

29 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์) 30,000.00  

30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว 5,000.00  

31 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและจัดให้มีลานค้าชุมชน 30,000.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000.00  

32 โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล 10,000.00  

33 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 20,000.00  

34 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00  

35 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00  

36 โครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 30,000.00  

37 โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 20,000.00  

38 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและองค์กรสตรี 30,000.00  

39 โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ หน้าบ้านน่ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50,000.00  

40 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 20,000.00  
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ตารางที ่5  แสดงโครงการที่ได้รับงบประมาณ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนากลาง (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ 330,000.00  

41 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการจัดการทรัพยากรบุคคล 20,000.00  

42 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลนากลาง 30,000.00  

43 โครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร (OD) และศึกษาดูงานแก่บุคลากรเทศบาลตำบลนากลาง 50,000.00  

44 โครงการติดตามและประเมินผลแผนและโครงการของเทศบาลตำบลนากลาง 100,000.00  

45 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญอำเภอนากลาง 55,000.00  

46 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู 40,000.00  

47 โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนากลาง 55,000.00  

รวม 7.719,100.00  
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด ดังนี้ 

1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามและประเมินผลโครงการในรูปแบบ
แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบล   
นากลางภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามและประเมินผลโครงการในรูปแบบ

แบบประเมินผลโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องทำการสรุปผลโครงการหลังจากที่ได้ดำเนินงานตาม
โครงการเสร็จสิ้นแล้วหรือสรุปผลโครงการหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

3) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนกำหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
- ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
- ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
- ประสิทธิภาพเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการ

ประเมินประสิทธิภาพ 
- ประสิทธิผลเป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
- ผลลัพธ์และผลผลิตเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริหารและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
- การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

  1.2 กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธ ีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
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- การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
- การประเมินผลกระทบ 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั ้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

4) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ข้อ  
 ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล
นากลาง จำนวน 30 ข้อ  
 โดยกำหนดคะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนากลาง ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2555 : 99 - 100)  
 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กำหนดให้  5  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นมาก  กำหนดให้   4  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง กำหนดให้   3  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นน้อย  กำหนดให้  2  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด กำหนดให้  1  คะแนน 
 และนำคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2555 : 99-100)  
 ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 



  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     หน้า | 30 

 

 ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

5) แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้มีมติให้ใช้แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพศ จำนวน 2 
ข้อ  2) อายุ จำนวน 5 ข้อ  3) สถานภาพ จำนวน 4 ข้อ  4) ระดับการศึกษา จำนวน 8 ข้อ  5) อาชีพ จำนวน 
8 ข้อ และ 6) ปัจจุบันอาศัยอยู่ ทั้ง 28 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน รวมจำนวน 30 ข้อ 
 ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล
นากลาง จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรมชุมชน จำนวน 9 ข้อ  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกัน
โรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ จำนวน 4 ข้อ  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และผัง
เมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน 3 ข้อ  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ข้อ  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของ
เทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล จำนวน 2 คน  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
จำนวน 1 ข้อ  7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน จำนวน 4 ข้อ  และ 8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาล
และผู้รับบริการประทับใจ จำนวน 5 ข้อ 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลนากลาง โดยวิทยาลัยพิชญบัณฑิตได้กำหนดวิธีการดำเนินการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของเทศบาลตำบล     
นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 19,910 คน กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรคำนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) กำหนดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และ
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากลาง ทั้ง 28 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวน 
(Quota Sampling)  โดยแบ่งสัดส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ทั้งนี้เพราะประชากรมีจำนวนมากและมีเขตพ้ืนที่กว้าง 
 การจัดเก็บข้อมูล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลางเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงานแจ้งพื้นที่ และอำนวยความสะดวกระหว่างการเก็บ
รวบรวม ประชุมชี้แจงนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดเครื่องมือและดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีโดยใช้เครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(Social Package for Social Science : SPSS)  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage)  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พร้อมทั ้งข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีการประมวลผล ตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบ ตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการดำเนินการวิจัย ซึ่งกำหนดการให้คะแนนคำตอบของ
แบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2555 : 99 - 100)  
  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กำหนดให้  5  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก  กำหนดให้   4  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง กำหนดให้   3  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย  กำหนดให้  2  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด กำหนดให้  1  คะแนน 
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  นำคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2555 : 99-100)  

ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

1. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนาลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู ทั้ง 28 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนากลางจากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ได้รับกลับคืนมา จำนวน 400 ชุด สามารถสรุปผลการ
ประเมินได้ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจุบันอาศัยอยู่ในหมู่ที่ ดังตารางที่ 6 - 11 

ตารางที่ 6 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 141 35.3 
หญิง 259 64.8 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 6 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 และเพศชาย จำนวน141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตามลำดับ
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 7 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จำนวน ร้อยละ 

20 – 30  ปี 71 17.8 
31 – 40  ปี 104 26.0 
41 – 50  ปี 113 28.3 
51 – 60  ปี 87 21.8 
61 ปี ขึ้นไป 25 6.3 

รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 7 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 
41 - 50 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.0 และอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ตามลำดับผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ตารางที่ 8 แสดงความถี่ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 137 34.3 
สมรส 211 52.8 
หย่า 33 8.3 
หม้าย 19 4.8 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที ่8 แสดงความถี่ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
สมรส จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาโสด จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และหย่า 
จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงความถี่ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ตารางที่ 9 แสดงความถี่ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าประถมศึกษา 7 1.8 
ประถมศึกษา 88 22.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 104 26.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 85 21.3 
อนุปริญญา/ปวส. 25 6.3 
ปริญญาตรี 69 17.3 
สูงกว่าปริญญาตรี 22 5.5 

รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 9 แสดงความถี่ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาประถมศึกษา 
จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
ตามลำดับของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงความถี่ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
ตารางที่ 10 แสดงความถี่ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 66 16.5 
พนักงาน/ลูกจ้าง (รัฐบาลและเอกชน) 55 13.8 
รับจ้างทั่วไป 116 29.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 23 5.8 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 17 4.3 
เกษตรกร 103 25.8 
ว่างงาน 20 5.0 

รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 10 แสดงความถี่ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
อาชีพ รับจ้างทั่วไป จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาเกษตรกร จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.0 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามลำดับของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงความถี่ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามหมู่บ้าน หมู่ที่ และตำบล 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล 
จำนวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

กกค้อ 1 นากลาง 9 2.3 
ชุมชนโคกสีกา 1 นากลาง 8 2.0 
กกโพธิ์ 2 นากลาง 12 3.0 
กกค้อ 3 นากลาง 11 2.8 
นครชัย 4 นากลาง 11 2.8 
นันทจันทร์ 5 นากลาง 16 4.0 
ภูน้อย 6 นากลาง 8 2.0 
ชุมชนภูเงิน 6 นากลาง 7 1.8 
หนองบัวคำแสน 7 นากลาง 12 3.0 
เลิศเสนีย์ 8 นากลาง 16 4.0 
นครพัฒนา 9 นากลาง 19 4.8 
โพธิ์แก้ว 10 นากลาง 20 5.0 
หนองหญ้าปล้อง 11 นากลาง 9 2.3 
ศิริชัย 13 นากลาง 16 4.0 
หนองฉิมพัฒนา 14 นากลาง 14 3.5 
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ตารางที่ 11 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามหมู่บ้าน หมู่ที่ และตำบล (ต่อ) 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล 
จำนวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

หินแบ่นศิลา 15 นากลาง 10 2.5 
สุขสวัสดิ์พัฒนา 16 นากลาง 12 3.0 

รวม 210 52.5 
แก้วอุดม 2 ด่านช้าง 22 5.5 
หนองบัวคำแสน 4 ด่านช้าง 13 3.3 
หนองด่าน 5 ด่านช้าง 17 4.3 
หนองด่าน 6 ด่านช้าง 19 4.8 
นากุดผึ้ง 7 ด่านช้าง 16 4.0 
แก้วมุงคุณ 8 ด่านช้าง 12 3.0 
ด่านคำ 11 ด่านช้าง 17 4.3 
หนองบัวคำแสนกลาง 13 ด่านช้าง 9 2.3 
ด่านช้าง 14 ด่านช้าง 10 2.5 

รวม 135 33.8 
กุดแห่ 1 กุดแห่ 20 5.0 
โพธิ์ค้ำ 2 กุดแห่ 11 2.8 
หนองแกน้อย 3 กุดแห่ 11 2.8 
ศรีอุบล 4 กุดแห่ 13 3.3 

รวม 55 13.8 
รวมทั้งหมด 400 100.0 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล    
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง 
 

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายด้าน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 4.22 0.61 มาก 
2. ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็น
ปัญหาของพื้นที ่

4.19 0.65 มาก 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผงัเมืองให้เป็นเมืองที่
น่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

3.98 0.86 มาก 

4. ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.16 0.73 มาก 

5. ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล 4.16 0.71 มาก 
6. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 4.05 0.87 มาก 
7. ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4.13 0.63 มาก 

8. ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มปีระสิทธิภาพธรรมภิบาลและ
ผู้รับบริการประทับใจ 

4.07 0.72 มาก 

รวม 4.12 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่ 12 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ชุมชน ( =4.22) รองลงมาคือ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกัน
โรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ( =4.19) และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล      
( =4.16) 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทยีบความพึงพอใจจำแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

ของเทศบาลตำบลนากลาง โดยรวม 
 

ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 

ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง  สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ชุมชน   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 
(เช่น ค่าอาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) และคา่ใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา) ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.29 0.77 มาก 

2. ท่านพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เช่น 
ค่าอาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) สง่เสริมและพฒันาทักษะเด็ก
ปฐมวัย และคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา) ของเทศบาลตำบล
นากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.32 1.64 มาก 

3. ท่านพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (เช่น 
ค่าอาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) และค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา) ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.18 0.72 มาก 

4. ท่านพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในด้านกฬีา และนันทการ  (เช่น โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน และโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและนักเรียน
ในเขตเทศบาล) ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.20 0.76 มาก 
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ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง  สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน (ต่อ) 

ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง  สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ชุมชน   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5. ท่านพอใจในการก่อสร้างห้องน้ำ และก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ของเทศบาล
ตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.18 0.77 มาก 

6. ท่านพอใจในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมทางประเพณีของท้องถิ่น (เช่น งานตักบาตรเทโว
โรหณะ งานลอยกระทง งานวนัขึ้นปีใหม่ งานวนัเข้าพรรษา งาน
วันสงกรานต์ งานรัฐพิธี และอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการสืบสานประเพณีบญุบั้งไฟและบุญเบิกบา้น) ของเทศบาล
ตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.23 0.74 มาก 

7. ท่านพอใจในการจัดระเบียบสังคมด้านการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ (เชน่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และโครงการถนน
ปลอดอุบัติเหตุ) ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.18 0.78 มาก 

8. ท่านพอใจในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ของเทศบาลตำบลนากลาง (เชน่ อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย) 
มากน้อยเพียงใด 

4.20 0.72 มาก 

9. ท่านพอใจในการส่งเสริม และสนบัสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(เช่น การแจกเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) ของ
เทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.18 0.77 มาก 

รวม 4.22 0.61 มาก 

จากตารางที่ 13 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง  สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน  ของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรกดังนี้ 
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของเทศบาลตำบลนากลาง  ( = 4.32) 
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนากลาง1 (เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) 
และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.29) และความพึงพอใจในการจัด
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กิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทางประเพณีของท้องถิ่น (เช่น งานตักบาตรเทโวโรหณะ 
งานลอยกระทง งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ งานรัฐพิธี และอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญเบิกบ้าน) ของเทศบาลตำบลนากลาง  ( = 4.23) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ 
2) ควรจัดระเบียบด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาล 
3) ควรจัดระเบียบสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ ของประชาชนในเขตเทศบาล 
4) ควรมีการเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รายเดือนให้มากขึ้น 
5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ 

และผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำแนกตามรายข้อ 
 
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ
พ้ืนที ่

ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็น
ปัญหาของพื้นที ่   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจการปฏิบัตงิานของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบล     
นากลาง มากน้อยเพียงใด  

4.19 0.77 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ
พ้ืนที ่(ตอ่) 

ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็น
ปัญหาของพื้นที ่   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2. ท่านพอใจในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ของกอง
สาธารณสุขเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.19 0.68 มาก 

3. ท่านพอใจในการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า  (เช่น โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้) ของเทศบาลตำบล
นากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.17 0.76 มาก 

4. ท่านพอใจในกิจกรรมดำเนินงานตามแนวของโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อย
เพียงใด 

4.20 0.78 มาก 

รวม 4.19 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 14 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ของเทศบาลตำบลนากลาง 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.19)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก
ดังนี้ ความพึงพอใจในกิจกรรมดำเนินงานตามแนวของโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของเทศบาล
ตำบลนากลาง ( = 4.20) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนากลาง และ
การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.19) และความพึง
พอใจในการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 
ของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.17) 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1) ประชาชนมีความประสงค์ให้ทางเทศบาลกำจัดสุนัขจรจัดที่อยู่ภายในชุมชนต่างๆ ออกไปดูแลใน
สถานที่ที่เหมาะสม  
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แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำแนกตามรายข้อ 
 
ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
ด้านถนน/ซอย/ทางเท้า ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.00 0.95 มาก 

2. ท่านพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
ด้านระบบระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

3.94 0.90 มาก 

3. ท่านพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
ด้านไฟฟ้าแสงสวา่ง ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

3.99 0.89 มาก 

รวม 3.98 0.86 มาก 
 

จากตารางที่ 15 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลนากลาง 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 
ดังนี้ ความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านถนน/ซอย/ทางเท้า ของ
เทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.00) ความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 3.99) และความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 3.94) 
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ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาถนนที่มีสภาพชำรุดเสียหายทุกจุดทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล 
อาทิเช่น ต.นากลาง ม.5 บ้านนันทจันทร์ ม.16 บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.7 บ้านหนองบัวคำแสน ต.ด่านช้าง    
ม. 4 บ้านหนองบัวคำแสน และ ต.กุดแห่ ม.3 บ้านหนองแกน้อย 
 2) ควรซ่อมแซมระบบระบายน้ำทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล อาทิเช่น ต.นากลาง ม.15 บ้านหินแบ่น
ศิลา 
 3) ควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง และเพิ่มเสาไฟฟ้าในชุมชนทุกตำแหน่ง  อาทิเช่น     
ต.นากลาง ม.5 บ้านนันทจันทร์ ม.16 บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.7 บ้านหนองบัวคำแสน ม.10 บ้านโพธิ์แก้ว  
และ ต.ด่านช้าง ม.2 บ้านแก้วอุดม 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำแนกตามรายข้อ 
 
ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการป่าของเรา ปอดของเรา โครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โรงฆ่าสัตว์ และโครงการ 

4.16 0.81 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำและการอนุรักษ์น้ำ) ของ
เทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

   

2. ท่านพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและน้ำเสียใน
ครัวเรือนของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.15 0.77 มาก 

รวม 4.16 0.73 มาก 
 

 จากตารางที่ 16 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลนากลาง 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึง
พอใจในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการป่าของเรา ปอดของเรา 
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โรงฆ่าสัตว์ และโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ
และการอนุรักษ์น้ำ) ของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.16) และความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและน้ำเสียในครัวเรือนของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.15) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีจัดการเก็บขยะมูลฝอยภายในชุมชนและตามแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากขึ้น 
2) ควรมีการเพ่ิมจำนวนถังขยะและเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด 
3) ควรมีการเพ่ิมวันเก็บขยะมูลฝอยให้บ่อยขึ้น (ต.นากลาง ม.10 บ้านโพธิ์แก้ว) 
4) ควรมีการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนให้มากขึ้น  
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แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำแนกตามรายข้อ 

 
ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล 

ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาล 
ให้มั่นคงและมีความสมดุล   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ (เช่น การ
บริการจัดเก็บรายไดท้ั้งใน/นอกสถานที)่ ของเทศบาลตำบลนากลาง 
มากน้อยเพียงใด  

4.17 0.75 มาก 

2. ท่านพอใจในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ
เทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.14 0.74 มาก 

รวม 4.16 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 17 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุลของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (  = 4.16) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความพึง
พอใจในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ (เช่น การบริการจัดเก็บรายได้ทั้งใน/นอกสถานที่) ของ
เทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.17) และความพึงพอใจในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.14) 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนที่เสียภาษีในเขต
เทศบาล 
 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำแนกตามรายข้อ 

 
ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ท่านพอใจในการส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุน (เช่น การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการส่งเสริม
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ของเทศบาล
ตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.05 0.87 มาก 

รวม 4.05 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 18 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ คือ ความพึงพอใจในการส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (เช่น การ
ขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ของเทศบาลตำบลนากลาง (  = 4.05) 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1) แก้ไขปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนในท้องถิ่น 
 2) แก้ไขพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 
 3) จัดหางานให้คนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  

 
แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำแนกตามรายข้อ 

 
ตารางที่ 19 ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจกับบทบาทการปฏบิัติงานของแกนนำชุมชนมากนอ้ย
เพียงใด (เช่น  อสม. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุม่
ผู้สูงอายุ กำนัน และผู้ใหญ่บา้น เป็นต้น) ร่วมกับเทศบาลตำบล  
นากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.23 0.72 มาก 

2. ท่านพอใจในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น (เชน่ 
โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการจัดทำ
แผนดำเนนิงาน และโครงการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาล) ของ
เทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.13 0.67 มาก 

3. ท่านพอใจในการสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนตระหนัก
ในบทบาทหนา้ที่และรับรู้การพฒันา มีความรู้ความเข้าใจ ในดา้น
กฎหมาย (เช่น โครงการสง่เสริมสิทธิและหนา้ที่ของสตรี และ 

4.09 0.83 มาก 
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ตารางที่ 19 ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ต่อ) 

ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

โครงการจัดทำสื่อสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร) ของเทศบาลตำบล 
นากลาง มากน้อยเพียงใด 

   

4. ท่านพอใจกับการปฏิบตัิงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ของเทศบาลตำบลนากลาง มากน้อยเพียงใด 

4.06 0.78 มาก 

รวม 4.13 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่ 19 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรกดังนี้  
ความพึงพอใจในบทบาทการปฏิบัติงานของแกนนำชุมชนมากน้อยเพียงใด (เช่น  อสม. คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น) ร่วมกับเทศบาลตำบลนากลาง (  = 4.23) 
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เช่น โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน และโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล) ของเทศบาลตำบลนากลาง  
(  = 4.13) และความพึงพอใจในการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าที่และ
รับรู้การพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านกฎหมาย (เช่น โครงการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของสตรี และ
ความพึงพอใจในโครงการจัดทำสื่อสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร) ของเทศบาลตำบลนากลาง (  = 4.09) 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1) ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง เข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้ 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 7 จำแนกตามรายข้อ 

 

ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นรายข้อ ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ  ธรรมาภิบาลและ
ผู้รับบริการประทับใจ 

ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและ
ผู้รับบริการประทับใจ   S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ท่านพอใจต่อการให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (เช่น การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค, การรับแจ้งเหตุไฟไหม้, 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในดา้นต่างๆ ฯลฯ) ของเทศบาลตำบลนา
กลาง มากน้อยเพียงใด 

4.08 0.84 มาก 

2. ท่านพอใจต่อการให้บริการด้านงานเทศกิจ (เชน่ การจัดระเบียบ
ตลาด, การรักษาความสงบและเรียบร้อย) ของเทศบาลตำบลนา
กลาง มากน้อยเพียงใด 

4.10 0.70 มาก 

3. ท่านพอใจต่อการให้บริการโรงรับจำนำ ของเทศบาลตำบลนา
กลาง มากน้อยเพียงใด 

4.14 0.79 มาก 

4. ท่านพอใจการประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารที่สำคัญของเทศบาล
ตำบลนากลาง (เช่น เสียงตามสาย รถประชาสัมพนัธ์เคลื่อนที่ 
เว็บไซต์ เพจ Facebook ปฏิทนิคู่มือติดต่อราชการ และวารสาร) 
มากน้อยเพียงใด 

4.04 0.87 มาก 

5. ท่านพอใจการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลางใน
การแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ (เช่น ช่องการร้องทุกข์ทางบัตร
สนเท่ห์/จดหมาย/สายตรงผู้บรหิาร/เว็บไซต์/เพจ Facebook) มาก
น้อยเพียงใด 

3.99 0.88 มาก 

รวม 4.07 0.72 มาก 
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 จากตารางที่ 20 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ ของเทศบาลตำบล       
นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
( = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ลำดับแรกดังนี้ ความพึงพอใจในการให้บริการโรงรับจำนำ ของเทศบาลตำบลนากลาง ( = 4.14)  ความ
พึงพอใจในการให้บริการด้านงานเทศกิจ (เช่น การจัดระเบียบตลาด, การรักษาความสงบและเรียบร้อย) ของ
เทศบาลตำบลนากลาง (  = 4.10) และความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (เช่น การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค, การรับแจ้งเหตุไฟไหม้, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ 
ฯลฯ) ของเทศบาลตำบลนากลาง (  = 4.08) 
 
  ข้อเสนอแนะ 

1) การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลอาจยังไม่ทั่วถึง 
2) ควรพัฒนางานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 

 

 

แผนภูมิที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจตามยุทธศาสตร์ที่ 8 จำแนกตามรายข้อ 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ 
     ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลค่า 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
ในปี 2565 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แปลค่า โครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ปี 2565 

โครงการที่นำไป
บรรจุในเทศบัญญัติ  

ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชวีิต ทุนทางสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ชุมชน 

122 54 44.26 ดีมาก 36 66.67 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่
เป็นปัญหาของพืน้ที ่

22 5 22.73 ดี 5 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและผังเมืองให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยนื 

58 22 37.93 ดีมาก 7 31.82 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภมูิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 8 38.10 ดีมาก 5 62.50 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่งคงและมีความ
สมดุล 

5 3 60.00 ดีมาก 2 66.67 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสง่เสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 12 4 33.33 ดีมาก 1 25.00 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

20 15 75.00 ดีมาก 6 40.00 ดีมาก 
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     ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลค่า 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
ในปี 2565 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แปลค่า โครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ปี 2565 

โครงการที่นำไปบรรจุ
ในเทศบัญญตัิ  

ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ  
ธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ 

19 12 63.16 ดีมาก 5 41.67 ดีมาก 

รวม 279 123 44.09 ดีมาก 67 54.47 ดีมาก 

 
  
เกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ (Percentage) ดังนี้ 
 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ลงมา     หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 มากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20  หมายถึง  น่าพอใจ 
 มากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30  หมายถึง  ดี 
 มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป    หมายถึง  ดีมาก  
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 เกณฑ์การประเมิน ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ข้อ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการการ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  2564 มาจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า เทศบาลตำบลนากลาง มีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยไดโ้ครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 ทั้งหมด 263 
โครงการ โครงการที่นำไปบรรจุในเทศบัญญัติ ปี 2565 จำนวน 123 โครงการ ร้อยละ 44.09 อยู่ในเกณฑ์ 
ควรปรับปรุง และโครงการที่ดำเนินการในปี 2565 จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.47 อยู่ในเกณฑ์  
ดีมาก 
 

 
แผนภูมิที่ 17 แสดงจำนวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง 
 
  ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวนทั้งสิ้น 279 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็น
จำนวน 123 โครงการ/กิจกรรม 
 

 

แผนภูมิที่ 18 แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนพฒันาเทศบาลตำบลนากลางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 123 โครงการ/กิจกรรม โดย
จำแนกตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ 
  มีจำนวน 67 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 54.47) 

2. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
  มีจำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 7.32) 

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  มีจำนวน 47 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 38.21) 
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ตารางที่ 22  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนากลาง 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

(1) 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 
(2) 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

(3) 

ร้อยละ 
ของการ

ดำเนินงาน
(ร้อยละของ 
(1) และ (2)) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชวีิต ทุน
ทางสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ชุมชน 

54 36 1 17 68.52 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุง
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนและ
ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ 

5 5 - - 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณปูโภคและผังเมืองให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

22 7 8 7 68.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภมูิทัศน์
เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 5 - 3 62.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหาร
การเงินของเทศบาลให้มั่งคงและมี
ความสมดุล 

3 2 - 1 66.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

4 1 - 3 25.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพฒันาและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

15 6 - 9 40.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ
เทศบาลที่มปีระสทิธิภาพ  
ธรรมาภบิาลและผู้รบับริการประทับใจ 

12 5 - 7 41.67 

รวม 123 67 9 47 61.79 
 

 จากตารางที ่ 22 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนากลาง พบว่า  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน  มีโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 54 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
36 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ ดังนั้น 
คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 68.52 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ 
มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ และดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 100.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั ่งยืน มีโครงการที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 22 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 7 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 68.18 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ จำนวน 5 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 
62.50 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล มีโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จำนวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 
66.67 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที ่ยวและเศรษฐกิจ  มีโครงการที ่ได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 
และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ 25.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ
ของการดำเนินการ 40.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการ
ประทับใจ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ
ของการดำเนินการ 41.67 
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 1.2 สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 
  1.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม 
  ประชาชนมีความพึงพอใจที ่มีต่อผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลนากลาง   โดยภาพรวม        
ค่าคะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.12 ซึ ่งอยู ่ในระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน มีคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่  ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผังเมือง
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดย
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทาง สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน  
  ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 
1 ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 
ซึ่งอยู่ในระดับ มาก  ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม (นม) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนากลาง
1 (เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ความพึงพอใจในการก่อสร้างห้องน้ำ และ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ความพึงพอใจในการจัดระเบียบสังคมด้าน
การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (เช่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล     
ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และโครงการถนนปลอดอุบัติเหตุ) และความพึงพอใจในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เช่น การแจก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่  ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.19 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจในกิจกรรมดำเนินงานตามแนวของโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนากลาง และในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ของกองสาธารณสุข
เทศบาลตำบลนากลาง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในในการรณรงค์ 
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ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) มีค่าคะแนนต่ำสุดที่ 
4.17 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค   
ด้านถนน/ซอย/ทางเท้า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจในใน
การก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านระบบ  
ระบายน้ำ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.94 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการป่าของเรา ปอดของเรา โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โรงฆ่าสัตว์ 
และโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำและการอนุรักษ์น้ำ)  ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและน้ำเสียในครัวเรือน        
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ันคงและมีความสมดุล  
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั่นคงและมีความสมดุล ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่
ในระดับ มาก ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ (เช่น การบริการจัดเก็บรายได้ทั้งใน/
นอกสถานที่) ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในในการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจในในการส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุน (เช่น การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม



  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     หน้า | 60 

เท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจกับบทบาทการปฏิบัติงานของแกนนำชุมชนมากน้อยเพียงใด 
(เช่น อสม. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น) ร่วมกับ
เทศบาลตำบลนากลาง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เช่น โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการจัดทำ
แผนดำเนินงาน และโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล) ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 4.06 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการ
ประทับใจ  
 ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนากลาง ในยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการประทับใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจต่อการให้บริการโรงรับจำนำ ของเทศบาลตำบลนากลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานเทศกิจ 
(เช่น การจัดระเบียบตลาด, การรักษาความสงบและเรียบร้อย)  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลางในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ (เช่น ช่องการร้องทุกข์ทางบัตรสนเท่ห์/จดหมาย/สายตรงผู้บริหาร/เว็บไซต์/เพจ Facebook) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต แยกรายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านกีฬาและนันทนาการ ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือจัดงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและงานรัฐพิธี และส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
3. ประชาชนมีความรัก หวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

1. ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ระสบสา
ธารณภัยของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิด
จากภัยธรรมชาต ิ
2. การตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สำคัญทีไ่ม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ 
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ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

4. ผู้ด้อยโอกาสและผูสู้งอายุในเขตเทศบาลได้รับการ
ดูแล 

 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ
พื้นที่ 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และการ
ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
2. โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ลดลง 

1. การส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง อาจ
ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้  

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง ทันสมัย และยั่งยืน บริหารและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการผังเมือง 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน มีความ
สะดวก ปลอดภัย 
2. ระบบระบายนำ้และระบบปอ้งกันน้ำท่วมที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 
3. ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณปูการ
เพียงพอและทั่วถึง 

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
สถานการณ์ทางกายภาพไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลน
ที ่ประมาณการไว ้ ทำให้งบประมาณและแบบแปลนต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ 
2. ในระหว่างการก่อสร้าง ประชาชนเกิดความไม่สะดวกในการ
สัญจร ไป-มา มีเสียงดังรบกวน มีฝุ่นละออง และเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
3. เมื่อฝนตกในปริมาณมาก ยังต้องใช้เวลาในการระบายน้ำจะ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่มีพื้นที่ต่ำ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
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ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. มีสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
2. มีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปริมาณขยะลดลง จากการคัดแยกขยะจากต้นทาง 
4. แหล่งน้ำมีคุณภาพสามารถนำไปใช้อุปโภคได้ 

1. การเก็บขยะมูลฝอย และการกำจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและดิน 
2. ถังขยะที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพในการใช้งาน 
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สวยงามและ
ไม่น่ามอง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ังคงและมีความสมดุล 
 การพัฒนารายได้ และสร้างนวัตกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนา
และเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. เทศบาลมีวิธีการจัดหารายไดแ้ละเพิ่มมากขึ้น 
2. มีระบบการบริหารการเงินทีม่ีประสิทธิภาพ 

1. ประชาชนไม่ทราบการบริหารรายได้ที ่ทางเทศบาล
จัดเก็บแล้วนำกลับมาพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
หมู่บ้านในด้านใดบ้าง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุน 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและพึ ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก
น้อยลง 
3. กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
มากข้ึน 

1. แหล่งส่งเสริมกิจกรรมการค้าน้อย ประชาชนอยากใหม้ี
ถนนคนเดิน 
2. ประชาชนมีโอกาสใช้สอยเงินเพิ่มข้ึน จากร้านค้า 
สะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้ารอบท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้ม แข็งของ
ชุมชน 
 ส่งเสริมชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ และเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
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ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

1. การให้ความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสิทธิหน้าที่
ต่างๆ ต้องให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะกฎหมายและสิทธิ
หน้าที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่ม เติม ซึ่งจะ
ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจไม่ทันสมัยต่อบทบาท
หน้าที่ในปัจจุบัน 
2. การแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาต่างๆ ของประชาชน 
แกนนำไม่นำเสนอเข้าที่ประชุม จึงส่งผลให้ไม่มีการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการ
ประทับใจ 
 ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื ่อรองรับวิทยาการ
สมัยใหม่ และปรับปรุง พัฒนา สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ระบบบริหารจัดการมีประสทิธิภาพ ม ี
ธรรมาภิบาลและผู้รบับริการมีความพึงพอใจ 

1. ประชาชนที่มีปัญหายังขาดการรับรู้ช่องทางการติดต่อในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ตามที่ทางเทศบาลระบุไว้ (เช่น 
ช่องการร้องทุกข์ทางบัตรสนเท่ห์/จดหมาย/สายตรงผู้บริหาร/
เว็บไซต์/เพจ Facebook) อาจทำให้มีการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้า 
2. ประชาชนทีไ่ปใช้บริการยังคงไม่ได้รบับรรยากาศของความ
เป็นมิตรขณะใช้บริการ 

 
 2.2 ข้อสังเกต 
 1) จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่า
อยู่อย่างยั่งยืน เนื่องจากโครงการของเทศบาลตำบลนากลางยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
โดยตรง หรือโครงการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบทางอ้อมก่อให้เกิดปัญหาใหม่และทำให้ประชาชนได้รับความ
เดือนร้อน 
 2) เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
ทำให้โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบ
ทุกโครงการ จึงควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับรายได้ของเทศบาล 
 3) พัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลาย รองรับประชาชน 
ได้ทุกวัย 
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 4) เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลนากลางเป็นไปตามเป้าหมาย และครบทุก
โครงการ ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันควบรวมเป็นโครงการเดียวกัน 
 
 2.3 ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา แยกรายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 
 1) ควรให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
(เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 2) ควรให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
(เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 3) ควรให้ความสำคัญในการจัดระเบียบสังคมด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(เช่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และโครงการถนน
ปลอดอุบัติเหตุ) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
 4) ควรให้ความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เช่น การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) เพ่ือ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ
พื้นที่ 

 1) ควรให้ความสำคัญในการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) เพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค และเพ่ือ
ป้องกันการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

 1) ควรให้ความสำคัญ และมีการดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
ด้านระบบระบายน้ำ เพ่ือระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ให้ทั่วถึงทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 1) ควรให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและน้ำเสียในครัวเรือน  โดยจัด
โครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย โดยการคัดแยกขยะตามประเภท  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้ม่ังคงและมีความสมดุล 
 1) ควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือ
ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีมีความถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 1) ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนใน
ท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น และการจัดหางานให้คนในพื้นที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 1) คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาของเทศบาลควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพ่ือสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและผู้รับบริการ
ประทับใจ 
 1) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลางในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (เช่น 
ช่องการร้องทุกข์ทางบัตรสนเท่ห์/จดหมาย/สายตรงผู้บริหาร/เว็บไซต์/เพจ Facebook) โดยให้บริการด้วย
ความยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าตนเองมี
ความสำคัญและอบอุ่นสบายใจ 
 2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของเทศบาลตำบลนากลาง (เช่น เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ เพจ 
Facebook ปฏิทินคู่มือติดต่อราชการ และวารสาร) ให้ประชาชนทราบข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 3.1) เทศบาลตำบลนากลาง ควรออกจัดประชุมประชาคมในแต่ละชุมชน เพื ่อรับฟังและ
รวบรวมข้อมูลความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละชุมชนมาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในการ
สนองตอบความต้องการของประชาชนให้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละชุมชนมากที่สุด 
 3.2) เทศบาลตำบลนากลาง ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และข้อเสนอแนะแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง และสามารถปรับใช้ได้ทุกพ้ืนที่ทุกสถานการณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ 
 3.3) เทศบาลตำบลนากลาง ควรจัดลำดับความสำคัญของแผนกิจกรรมว่าเรื่องใดมีความสำคัญ
และต้องลงมือทำก่อนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่น 
 
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2564 
  จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2564 ซึ่งจะเป็น
แนวทางการพัฒนาในการเพ่ิมโครงการเข้าไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไปได้ จากแผนภูมิที ่19  พบว่า  
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  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน  เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้วคิดเป็นร้อยละ 58.00 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมจริงทั้งหมดในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง
พุทธศาสนาและวัฒนธรรมทางประเพณีของท้องถิ่น (เช่น งานตักบาตรเทโวโรหณะ งานลอยกระทง งานวัน
ขึ้นปีใหม่ งานวันเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ งานรัฐพิธี) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 27.00    

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ
พื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 14.00  เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงใจในการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า  (เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ของเทศบาลตำบลนากลาง เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 32.00 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและผังเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 12.00 เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านถนน/ซอย/ทางเท้า ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 16.00 ด้านระบบ
ระบายน้ำ ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 14.00 และด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 
7.00  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 24.00 เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลนากลาง  ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นเป็นร้อยละ 
24.00 โดยการดำเนินโครงการป่าของเรา ปอดของเรา โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โรงฆ่า
สัตว์ และโครงการอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการจัดการน้ำและการอนุรักษ์น้ำ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ดำเนินการ
ครอบคลุมทุกชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านระบบบริหารการเงินของเทศบาลให้มั ่นคงและมีความสมดุล  เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากปีที่
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 14.00 เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ 
(เช่น การบริการจัดเก็บรายได้ท้ังใน/นอกสถานที่) ของเทศบาลตำบลนากลางลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 
23.00  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 14.00 
เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (เช่น การ
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ขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ของเทศบาลตำบลนากลาง ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 29.00  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 9.00 เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงพอใจในกับบทบาทการปฏิบัติงาน
ของแกนนำชุมชนมากน้อยเพียงใด (เช่น  อสม. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กำนัน 
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น) ร่วมกับเทศบาลตำบลนากลาง เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 9.00  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพธรรมภิบาลและผู้รับบริการ

ประทับใจ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนระหว่างปี 2565 กับ 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 12.00 เนื่องจาก ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการโรงรับจำนำ 
ของเทศบาลตำบลนากลาง เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 23.00   

 

 
แผนภูมิที่ 19 การเปรียบเทียบความพึงพอใจจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ในปีพ.ศ. 2565 และ 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    
ตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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