
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
 - มีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) , 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม 1/2562   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 จำนวน   …158..  โครงการ  
- โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้นำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการ  จำนวน  ……99… โครงการ 

โดยสามารถแยกออกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้.- 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาคนและสร้างความสังคมที่เป็นธรรม  

- มีโครงการทั้งสิ้น   28 โครงการ  

- ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 16 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรเข้มแข็ง   

- มีโครงการทั้งสิ้น   8   โครงการ  

- ดำเนินการได้ทั้งสิ้น  2   โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การคมนาคม และการขนส่ง 

- มีโครงการทั้งสิ้น   24 โครงการ  

- ดำเนินการได้ทั้งสิ้น  24 โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

- มีโครงการทั้งสิ้น   16 โครงการ  

- ดำเนินการได้ทั้งสิ้น   7  โครงการ 



 
5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความมั่นคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 

-   มีโครงการทั้งสิ้น   21  โครงการ  
-   ดำเนินการได้ทั้งสิ้น  14  โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นการปฏบิัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

- มีโครงการทั้งสิ้น   13 โครงการ  

- ดำเนินการได้ทั้งสิ้น  13 โครงการ 

7. การจัดซื้อครุภณัฑ์ทีเ่ป็นบริการสาธารณะและครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน อบต.
นากลาง 

- มีโครงการทั้งสิ้น   48 โครงการ  

- ดำเนินการได้ทั้งสิ้น  23 โครงการ 
 

คิดเป็นร้อยละได้  99 x 100 =  62.66 % 
       158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 

  

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ ร้อยละ 

โครงการที่
ปรากฏ 
อยู่ใน

แผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

ของโครงการที่
ปรากฏ 

อยู่ในแผนพัฒนาฯ 

ของโครงการ 
ในยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคม
ที่เป็นธรรม 

28 
 

16 
 

10.13 % 
 

57.14 % 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนและการเกษตรที่เข้มแข็ง 

8 2 
 

1.26 % 
 

25.00 % 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและการขนส่ง 

24 24 
 

15.19 % 
 

100 % 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรราชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยัง่ยืน 

๑6 7 
 

4.43 % 
 

43.75 % 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของสังคม
และความเข้มแข็งของชุมชน 

21 14 
 

8.86 % 
 

66.66 % 

6. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภ ิบาลและการบร ิหารจ ัดการ                  
บ้านเมืองที่ด ี

๑3 13 
 

8.23 % 
 

100 % 

7.  จัดซื้อครุภัณฑ์ 48 23 14.56 %  

รวม ๑58 99 62.66 %  
 

หมายเหตุ  - โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  ...62.66... %  ของโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
 

 จากตารางสรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔)  ประจำปีงบประมาณ  2562 ข้างต้น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  มีข้อเสนอแนะ  ได้แก่  จากการ
รวบรวมข้อมูลโดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์  พบว่า  ใน ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมที่
เป็นธรรมมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2562 จำนวน   28 โครงการ  แต่มีการดำเนินการ
แล้วเสร็จเพียง    16   โครงการ และ ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2562 จำนวน   16   
โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จเพียง   7   โครงการ  แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  แต่อย่างใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  จึงมีความเห็นว่า ในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  ในปีต่อๆ  ไป  ควรจะทำการกระจายให้มีการดำเนินการให้ครอบคลุมครบทุกยุทธศาสตร์  
เพื่อให้การพัฒนาตำบลนากลาง  มีการพัฒนาที่ครบในทุกด้านต่อไปและจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางสามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนี้.- 
 
 
 
 
 



 

สรุปปัญหา/อุปสรรค การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
๑. กระประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมานั้นได้จัดทำแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาคม ซึ่งโครงการมี
จำนวนมากมากว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในด้านงบประมาณ 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้
งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการท่ีไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ 

๓. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มีบางกลุ่มอาชีพท่ีมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมน้อย เช่น 
ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 

๑. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาให้คลอบคลุมพื้นที ่และทั ่วถึง อนึ ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ , 
กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนากลางให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และระหว่างดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ขั ้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง รวมถึงการได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด้วย 

๓. การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการนำเอาข้อมูลท่ีได้จากการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ให้มีความคลอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดำเนินการได้จริง 

๔. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
สิ้นภายในปีงบประมาณ 

 
        (ลงช่ือ) 
                  (นายบุญจันทร์  ชาฤทธิ์) 
                                       ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                         ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

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

วิสัยทัศน ์
 

“ ตำบลนากลางน่าอยู่  ดว้ยการบริหารจัดการที่ดี  มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
สังคม  ชุมชนเข้มแข็ง  คนมีการศึกษาและมีวินัย  ทุกคนมีใจใฝ่คุณธรรม  ก้าวนำเศรษฐกิจ  

ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี  บ้านเมอืงสะอาด  สร้างชาติ  ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื ” 
 

1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค จะให้มีการสร้างและปรับปรุงถนนหนทางให้พี่น้อง
สัญจรได้สะดวก  และให้มีการปรับปรุงทางน้ำและร่องระบายน้ำในชุมชน/ หมู่บ้าน  พร้อมทั้งพัฒนาขยาย
และปรับปรุงงานไฟฟ้าและประปา  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนอย่างเพียงพอและให้ครอบคลุมทั่วถึง  (ตามขีดจำกัดของงบประมาณแต่ละปี) 
2  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ทั้ง  ๓  ศูนย์  ให้ดีขึ้น  และให้การสนับสนุนงานประถมศึกษาแก่โรงเรียน
ต่างๆ ในเขต อบต. ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้  ทั้งจะส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ  ที่
ทำมาทุกปีเป็นอย่างดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
3.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยทำงานแบบบูรณา
การตามยุทธศาสตร์จังหวัดของท่านผู้ว่าฯ ชวน  ศิรินันท์พร  กล่าวคือ การดูแลสุขภาพประชาชน  ต้อง
ทำงานร่วมกันสอดคล้องทุกฝ่าย ประสานกัน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อบต.  อสม.  สปสช.  
สสส.  ศูนย์อนามัยและโรงพยาบาลศูนย์  เพื ่อให้งานดูแลสุขภาพของประชาชนสำเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  งานที่ทำเป็นประจำทุกๆ ปี ก็ต้องสานต่อ คือ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  พิษสุนัข
บ้าและกิจกรรม สปสช. เป็นต้น 
4.  ด้านการเกษตร จะส่งเสริมและสนับสนุนงานการเกษตรและจะบูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอ  
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตร เช่น งานอบรมเพื่อให้ความรู้เกษตรกรในการกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  การ
เพ่ิมประสิทธิผลผลิตข้าวโพดเพ่ือให้ได้ราคาดี  งานส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี ฯลฯ  ในอันที่จะทำให้พ่ีน้องเกษตรกร
มีรายได้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และจะให้มีการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนละ  ๑  เล่ม  
เพื่อสร้างวินัยการเงินการคลังในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  ในอันจะทำให้ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง  (อบต.จะ
บูรณาการร่วมกับ ธกส. และให้ประชาชนมีส่วนร่วม)  และจะให้การส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ พร้อม
ทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ ฯลฯ 
5.  ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จะส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมและตั้งกลุ่มต่างๆ  ให้แต่ละกลุ่มมีบทบาทที่เข้มแข็งในหมู่บ้าน ชุมชน กล่าวคือ 
หากกลุ่มมีอยู่แล้วจะส่งเสริมให้ความรู้และงบประมาณ  หากกลุ่มยังไม่มีหรือไม่เข้มแข็งก็จะดำเนินการ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เข้มแข็ง  และส่งเสริมงบประมาณ เช่น กลุ่มเยาวชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด  หรือ
กลุ่มผู้สูงวัยแต่จิตใจเข้มแข็ง สุขภาพดีและจัดให้มีผ้าห่มเสื้อกันหนาวตามฤดูกาล ฯลฯ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้มีการดูแลคุ้มครองและบำรุงรักษา เช่น ป่าชุมชน 
ปลูกป่าไม้เพ่ิมทุกๆ ปี  ดูแลและขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินเพ่ือเป็นทางระบายน้ำและกักเก็บน้ำ  มีระบบการ
กำจัดขยะและคัดแยกที่ดี มีผลลัพธ์ (ตามงบประมาณแผ่นดิน/ งบประมาณอบต. มีอย่างจำกัด)  การเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าสีเขียวโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูกป่า  และอนุรักษ์หวงแหนป่าชุมชนที่มีอยู่เดิม มีการสร้างป้าย

ส่วนที่ ๒ 



 
ถาวรประกาศห้ามบุกรุกป่า ทำลายป่าและจะมีการออกรังวัด สำรวจพื้นที่และเขตที่สาธารณประโยชน์ 
บูรณาการร่วมกับ สำนักงานที่ดิน ประชาชนและ อบต. อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นของลูกหลานสืบ
ต่อไป 
7 ด้านศาสนาและประเพณี จะส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ประเพณีที่สืบต่อมาและจรรโลงวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น เช่น โครงการวันผู้สูงอายุ  สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง แห่เทียนเข้าพรรษา กินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน ฯลฯ 
8. ด้านความมั ่นคงและความเข้มแข็งของชุมชน  จะส่งเสริมงานปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  งานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี   ๕ ธันวามหาราช  งานปิยะมหาราช  และจะให้มีงาน
ซ่อมแซม/ สร้างบ้านคนจนไม่มีที่อยู่อาศัย  งานบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  ส่งเสริมกิจการ อปพร. อสตร.  ดูแล
ชีวิต  ทรัพย์สินและความปลอดภัยให้ประชาชน  สนับสนุนงานอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็งและดูแลสวัสดิการ 
กิจการ อปพร.และ อสตร.  เพื่อการบริการประชาชนและให้มีอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
ให้เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิสัยทศัน์(Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบล

นากลางเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และ
คาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี 

จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้.- 
  

พันธกิจ 
 

(1) พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  การส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การเพิ่มศักยภาพในการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร มุ่งเน้นการพัฒนาระบบผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ 
(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ
ความเจริญด้านอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 
(4) การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน  และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(๕) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
(๖) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

 



 
 

เป้าประสงค ์
 

(1) เพื่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริม เด็ก เยาวชนและประชาชน ให้
ได้รับสนับสนุนด้านศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน พัฒนาการจัด
สวัสดิการที่มีคุณภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
(๒) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร 
(๓ )เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล และการพัฒนาและบริหารจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ และ
พัฒนาตามระบบผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
(๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาท้องถิ่น 
(๕) เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยการจราจร ชุมชนมีความ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่งเสริมและ
สนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุก
ระดับ 
(๖ )เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้และเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรสร้าง
ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 

 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
 

๑. การพัฒนาคนและสร้างความสังคมที่เป็นธรรม 
กลยุทธ์ 

1.1 การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.2 การสาธารณสุขชุมชนและการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยการพึ่งพาตนเอง 
1.3 การจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
1.4 การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและการคุ้มครองทางสังคมที่มี มาตรฐาน 
 

 2. การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 

.2.1 การส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต     
      ทางการเกษตรและส่งเสริมการสร้างมูลค่า 
2.2 การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าและบริการในชุมชนเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจภูมิภาค 
 

      3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการขนส่ง 
กลยุทธ์ 

3.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และทางระบายน้ำให้เชื่อมโยงและท่ัวถึง 
3.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในท้องถิ่น 
3.3 การบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 
 
 



 
 

      4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียภายในชุมชน 
4.2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

      5. การสร้างความมั่นคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ์ 

5.1 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีภายในท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติ และการลดอุบัติเหตุการจราจร 
5.4 การป้องและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5.5 การส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นและการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างหน่วยงานหรือ

องค์กร 
 

6. การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ 

6.1 การพัฒนาเพิ่มศักยภาพองค์กร การใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริการประชาชน 

6.2 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ อปท. 

6.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 
 

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้ยุทธศาสตร์   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 



 

 
 

ตารางสรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ.2562) 
ไปปฏิบัติจำแนกแยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมที่เป็นธรรม 
 

ลำดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 22,050  

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18,795  

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 73,708  

4 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกณ์การเรียนรายหัว) ศพด. 
ในสังกัด อบต.นากลาง 3 ศูนย์ 

11,800  

5 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายหัว) 
ศพด.ในสังกัด อบต.นากลาง 3 ศูนย์ 

25,370  

6 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบเรียนรายหัว) ศพด. 
ในสังกัด อบต.นากลาง 3 ศูนย์ 

17,700  

7 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
ศพด.ในสังกัด อบต.นากลาง 3 ศูนย์ 

198,900  

8 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนรายหัว) ศพด. 
ในสังกัด อบต.นากลาง 3 ศูนย์ 

11,800  

9 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันรายหัว) ศพด. 
ในสังกัด อบต.นากลาง 3 ศูนย์ 

543,360  

10 ค่าอาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน 876,143  

11 

อุดหนุนโรงเรียน 3 โรงเรียน (พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียน)  
 - โรงเรียนบ้านนากลาง      40,000 บาท 
 - โรงเรียนบ้านนาใหญ่      25,000  บาท 
 - โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 15,000  บาท 
 - โรงเรียนบ้านหนองบอน  15,000  บาท 

95,000  

12 

อุดหนุนโรงเรียน 3 โรงเรียน (สร้างภูมิคุ้มกัน  
จากปัญหายาเสพติด)  
 - โรงเรียนบ้านนากลาง      20,000 บาท 
 - โรงเรียนบ้านนาใหญ่       15,000 บาท 
 - โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ    5,000 บาท 

55,000  

ส่วนที่ ๓ 



 
 - โรงเรียนบ้านหนองบอน   15,000 บาท 

ลำดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

13 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนในเขต อบต.นากลาง 1,492,000  

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนากลาง 98,120  

15 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 102,567  

16 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 95,226  

รวม 3,737,539  

 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรที่เข้มแข็ง 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 29,810  
๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนากลาง 53,900  

รวม 83,710  
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่ง 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้านนากลาง - หนองตะไก้(ตอนที่3)

เริ่มต้นจากท่อลอดเหลี่ยมหน้าหอพักพูลสินถึงบริเวณหน้าโรงเรียนนากลาง 
หมู่ที่ 8 

6,250,000  

2 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก สายบ้านนากลาง-หนองตะไก้ (จากบ้าน
นายประหลาด จับสูงเนิน ถึงท่อลอดเหลี่ยมห้วยวัด จำนวน  3 ช่วง) บ้านนา
ใหญ่ ม.2 

629,400 จ่ายเงิน
สะสม 

3 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณถนนสายบ้านนากลาง-หนองตะไก้ 
ช่วงโบสถ์สันติไปเชื่อมถนน คสล. หน้าอู่ บ้านนาใหญ่พัฒนา ม.6 

304,000 จ่ายเงิน
สะสม 

4 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก สายท่าบ่างบริเวณศาลตาปู่ไปทางบ้านบุ
ตาต้อง บ้านนาใหญ่พัฒนา ม.6 

388,000 จ่ายเงิน
สะสม 

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางซอยฉางเกษตร (แยกหอเขียว-ที่ทำ
การผู้ใหญ่บ้าน) บ้านนากลาง ม.1   

435,000 จ่ายเงิน
สะสม 

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสะทอน (ร้าน
วนิดาเกษตรภัณฑ์-สามแยกเดินดู่) บ้านนากลาง ม.1   

270,000 จ่ายเงิน
สะสม 

7 โครงการปรับปรุงถนนดนิผิวจราจรหินคลุก สายเลยีบคลองข้างหอพูลสิน บา้นนา
กลาง ม.1   

179,000 จ่ายเงิน
สะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเพียบ สนมศรี  บ้าน
นากลาง ม.1   

88,000 จ่ายเงิน
สะสม 

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายนากลาง-เสาหงส์ (ศร
นรินทร์อพาร์ทเมนต์-ถนนสาน 290) บ้านห้วยตะคร้อ ม.3   

711,000 จ่ายเงิน
สะสม 



 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่าง (ต่อคอนกรีตเดิม-

หอพักนายฉลวย)  บ้านหนองบอน  ม.4   
855,000 จ่ายเงิน

สะสม 

11 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองส้มป่อย บ้านนากลาง ม.5  348,000 จ่ายเงิน
สะสม 

12 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองสมพงษ์ บ้านนากลาง ม.5  176,000 จ่ายเงิน
สะสม 

13 โครงการก่อสร้างถนนดนิผิวจราจรหินคลุก สายหนองนำ้สรา้ง บ้านนากลาง ม.5  320,000 จ่ายเงิน
สะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร  เพียงใจ บ้าน
บุตาต้อง ม.7 

288,000 จ่ายเงิน
สะสม 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (บ้านนายสามารถ 
ถีสูงเนิน) บ้านบุตาต้อง ม.7 

354,000 จ่ายเงิน
สะสม 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนสายเข้าบ้านสลักได (ทางรถไฟ-ร้าน
ประวิทย์มินิมาร์ท) บ้านนากลางสามัคคี ม.8  

877,500 จ่ายเงิน
สะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองบักโงก บ้านนากลาง
พัฒนา  ม.9  

1,630,000 จ่ายเงิน
สะสม 

18 โครงการก่อสร้างถนนดิน สายโสกแดง-โสกขาม บ้านนากลางพัฒนา  ม.9  280,000 จ่ายเงิน
สะสม 

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนากลาง – 
หนองตะไก้ ช่วงหน้าวัดนาใหญ่ถึง สามแยกตลาดชุมชน บ้านนาใหญ่ ม.2  

480,000 จ่ายเงิน
สะสม 

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกุหราบ  
บ้านนาใหญ่ ม.2  

170,000 จ่ายเงิน
สะสม 

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสระกุดกระเทียม ถึง วัดคลองม่วง 
บ้านนากลางสามัคคี ม.8  

220,000 จ่ายเงิน
สะสม 

22 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดนากลาง บ้านนากลาง ม.5  24,000 จ่ายเงิน
สะสม 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมนึก บ้านนากลาง
พัฒนา ม.9  

323,000 จ่ายเงิน
สะสม 

24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายหนองบอน – บุตาต้อง (บ้าน
นายขวัญ) บ้านบุตาต้อง ม.7  

435,000 จ่ายเงิน
สะสม 

รวม 16,034,900  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม 4,250  
2 โครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลนากลาง 18,705  
3 โครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะ ลดภาระของโรงเรียน 15,920  
4 ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยบะ 430,000  
5 โครงการตามรอยพ่อ 15,790  
6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตร 29,770  
7 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน 5,440  

รวม 519,875  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

1 โครงการงานเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินีฯ 32,370  
2 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ ร.10 91,482.06  
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 23,605  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 30,000  
5 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 4,330  
7 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (วัดบ้านนาใหญ่) 10,000  
8 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (วัดบ้านห้วยตะคร้อ) 15,600  
9 โครงการประเพณีกินเข่าค่ำของอำเภอสูงเนิน 35,250  

10 โครงการบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 18,600  
11 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นากลางเกมส์" ครั้งที่ 17 150,000  
12 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน "นากลางคัพ" ครั้งที่ 7 57,400  
13 โครงการครอบครัวช่อสะอาด 19,425  
14 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม 400  

รวม 488,462.06  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร      
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.) -  

2 สมทบกองทุนประกันสังคม 204,248  
3 สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 400,000  
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,562,500  
5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,331,200  
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 18,000  
๗ สำรองจ่าย 229,869.15  
๘ จ่ายตามข้อผูกพัน 125,000  
9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อบต.นากลาง 425,000  

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณรอบศาลพระภูมิ) 150,000  
11 โครงการปรับปรุงวงเวียนรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) 487,000  
12 ก่อสร้างลานกีฬา 100,000  
13 ปรับปรุงตลาดชุมชน 212,000  

รวม 13,244,817  

 
จัดซื้อครุภัณฑ ์

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 30,000  

2 ปรินท์เตอร์ (กองช่าง)     7,100  
3 เครื่องสำรองไฟ (กองช่าง)     2,500  
4 เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 10,000  
5 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สำนักปลัด) 9,500  
6 หอกระจายข่าวแบบไร้สาย (สำนักปลัด) 162,000  
๗ กระจกโค้งจราจร (สำนักปลัด)   14,000  
๘ ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (สำนักปลัด)   50,000  
9 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร (สำนักปลัด)    60,000  

10 ตู้เย็นขนาด 13 คิว (กองสาธารณสุขฯ)      19,000  
11 เครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุข) 177,000  
12 เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด ห้องรองปลัดและห้องบริหารชั้น 3)   49,000  
13 ค่าป้ายจราจรและป้ายเตือนจราจรแบบโซล่าเซลล์ (สำนักปลัด)  275,000  
14 ค่าป้ายบอกซอยประจำหมู่บ้าน (สำนักปลัด)  100,000  



 
15 ค่าป้ายจราจรลดความเร็วและระวังทางโค้งข้างหน้า   150,000  
16 ค่ากระจกโค้ง (สำนักปลัด) 17,000  
17 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (กองศึกษา)  250,000  
18 ค่าจัดซื้อถังขยะ (กองสาธารณสุขฯ) 97,500  
19 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (DLTV) 27,900  
20 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 6,206  
21 พัดลมตั้งพ้ืน 2,380  
22 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 3 ฟุต (กองคลัง) 4,000  
23 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ (กองศึกษา) 17,000  

รวม 1,537,086  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

     แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 

คำชี้แจง  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน  วันที ่  1   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) และ
จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ ร้อยละ 

โครงการที่
ปรากฏ 
อยู่ใน

แผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

ของโครงการที่
ปรากฏ 

อยู่ในแผนพัฒนาฯ 

ของโครงการ 
ในยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคม
ที่เป็นธรรม 

28 
 

16 
 

10.13 % 
 

57.14 % 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนและการเกษตรที่เข้มแข็ง 

8 2 
 

1.26 % 
 

25.00 % 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและการขนส่ง 

24 24 
 

15.19 % 
 

100 % 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรราชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยัง่ยืน 

๑6 7 
 

4.43 % 
 

43.75 % 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของสังคม
และความเข้มแข็งของชุมชน 

21 14 
 

8.86 % 
 

66.66 % 

6. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภ ิบาลและการบร ิหารจ ัดการ                  
บ้านเมืองที่ด ี

๑3 13 
 

8.23 % 
 

100 % 

7.  จัดซื้อครุภัณฑ์ 48 23 14.56 %  

รวม ๑58 99 62.66 %  

 
หมายเหตุ  - โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  ...62.66... % ของโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
 



 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔)   
ประจำปีงบประมาณ 2562 (เชิงคุณภาพ)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔)  ประจำปีงบประมาณ  2562  ของแต่ละแนวทาง และโครงการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.- 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่เป็นธรรม 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ในด้านคนและสังคมที่เป็น
ธรรม ได้ดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ,การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา,การ
พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย,การพัฒนาส่งเสริมทางด้านสวัสดิการของชุมชน และการพัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ  โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...16...โครงการ คิดเป็นร้อยละ…10.13...%  ของ 
โครงการทั้งหมด  จำนวน...28...โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 3,737,539 บาทและเนื่องจาก
งบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้
ทั้งหมด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรที่เข้มแข็ง 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ในด้านการพัฒนาด้าน
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้
ดำเนินการจัดการอบรมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะในอาชีพทางด้านการเกษตรให้แก่
ประชาชน  โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  จำนวน...2...โครงการ คิดเป็นร้อยละ…1.26..% ของ 
โครงการทั้งหมด  จำนวน...8...โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 83,710 บาท 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่ง 

 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  จำนวน....24.…โครงการ คิดเป็นร้อยละ…
15.19...%  ของ โครงการทั้งหมด  จำนวน.…24..….โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 16,034,900 
บาท และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการ  สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  โดยได้
ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ  จำนวน....7.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ….4.43..% ของ โครงการทั้งหมด  

ส่วนที่ ๔ 



 
จำนวน......๑6....โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 519.,875 บาทและเนื่องจากงบประมาณมีจำนวน
จำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด    
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความม่ันคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 

 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ในด้านการสร้าง
ความมั่นคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม,ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้
มีขีดความสามารถในการพัฒนา,ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) และการ
พัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคมโดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน.....14....โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ…8.86...% ของ โครงการทั้งหมด  จำนวน.....21...โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 
488,462.06 บาทและเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  ด้านการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย อปพร. ตำบลนากลาง  และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม  และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
โดยได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์นี้  โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ  จำนวน....13....โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ…..8.23...% ของ โครงการทั้งหมด  จำนวน....๑๓....โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 13,244,817 
บาท 
7. การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นบริการสาธารณะและครุภัณฑ์ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลนากลาง  
 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามแผนพัฒนาฯ  จำนวน....23....โครงการ คิดเป็นร้อยละ…..
14.56...% ของ โครงการทั้งหมด  จำนวน....48....โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 1,537,086 บาท 
 

สรุปปัญหา/อุปสรรค การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมานั้นได้

จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชา
คม ซึ่งโครงการมีจำนวนมากมากว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในด้านงบประมาณ 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ได้กำหนดโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีต้องใช้งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการท่ีไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ 

๓. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มีบางกลุ่มอาชีพท่ีมีส่วนร่วมในเวที
ประชาคมน้อย เช่น ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น 

 

 
 
 



 

 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
๑. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาให้คลอบคลุมพ้ืนที่และทั่วถึง อนึ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควร
กำหนดวัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
และระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
กลาง รวมถึงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วมตรวจสอบการ
ดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด้วย 

๓. การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในเขต
พื้นที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการ
นำเอาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที ่ มาประกอบการกำหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความคลอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริง 

๔. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 

 
 
 

     (ลงชื่อ) 
     ( นายบุญจันทร์  ชาฤทธิ์ ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


