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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึง่คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาดี  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ฉบับ
นี้ จึงจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ช่วยกันพิจารณา และแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 
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รายงานการติดตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

บทน า 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง

ยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาล
ต าบลนาดี  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29   ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เคร่ืองมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  
อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามเป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการโดยที่การ

ติดตาม ( monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีด า เนินงาน  หากไม่มีระบบติดตาม
โครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ  ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงาน   เสียเวลาในการตรวจสอบ  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ไขปัญหา  การติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ  
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ   
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า 

/เป็นผู้ด าเนินการ… 
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เป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็
ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (part-time)  เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของการประเมินผล  นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ 
ติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  
นอกจากนี้การประเมินผล  ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

2.1  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

2.2  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3  เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป   
3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่าง
ด าเนินโครงการรองลงมาคือการน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต  ประโยชน์
ต่างๆแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

3.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

3.2 ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่างๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา   
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.4 สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ   
สภาพปัญหาต่างๆ  ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล
ที่เป็นจริง  ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่างๆ 

 
/กระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงาน... 
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3.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและ 
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด  เนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
4.  กรอบและวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาดี  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

3.1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  ดังนี้ 

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดงันี ้ 
1.  รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จาก

แผนพัฒนาสี่ป ี  (พ.ศ. 2561-2564) เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  และ
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.  ออกแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล  ต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในภาพรวม โดยก าหนดกลุ่มประชากร  คือ  จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต าบลนาดี  ก าหนดไว้ที่  55 ครัวเรือน  ส ารวจข้อมูลแบบสุ่มตัวอยา่ง ของกลุ่มประชากร  คือ  จ านวน  55
ครัวเรือน  ออกแบบส ารวจ  จ านวน  55  ชุด 
  3.  เขียนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และ
น าเสนอผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารเสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาลและสภาเทศบาลต าบลนาดี  แล้วประกาศ
ให้ประชาชนทราบต่อไป  โดยก าหนดสาระส าคัญในรายงาน  ดังนี้ 

1. บทน า 
2.  โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ตารางเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนากับโครงการ/

กิจกรรมท่ีด าเนินการจริง 
                   4. ตารางแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล  ต่อการ

ด าเนินงานของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในภาพรวม 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

/4.  ห้วงเวลาในการติดตาม... 
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4.  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลรอบ 1  ปี 
     เดือน  1  ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน 2562    
    
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562  จากแผนพัฒนาสีปี่ 
(พ.ศ.2561 –2564)  เทศบญัญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  และแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ใช้วิธีการบรรยายเปรียบเทียบโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
2564)  กับโครงการท่ีด าเนนิการจริงจากเทศบญัญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

2. ข้อมูลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล  ต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในภาพรวม  ใช้วิธีการแจงนับข้อมลูจากแบบส ารวจ  สามระดับ  คือ  พอใจ
มาก  พอใจ  และไมพ่อใจ  แล้วสรุปเปน็จ านวนร้อยละ 
 
2. โครงการ/กจิกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2561  ถงึ  30  กันยายน  2562 
เทศบาลต าบลนาดี  ได้ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  ดังนี ้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน จ านวน 18  โครงการ  รวมงบประมาณ 
6,708,016  บาท  ได้แก ่
  (1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน  ค.ส.ล. เดิม  ถึงบริเวณบา้นนางสาวหทัย  กอง
ขันธ์  (ซอยบา้นซันโย)  หมู่ที ่3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  163,500  บาท 

          (2) โครงการลงลูกรังปรับปรุงว่อมแซมถนนลูกรังสายต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดีที่
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่  และเสริมพื้นผิมจราจรบางส่วน  จ านวน  5  สายทาง  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  
และหมู่ที่ 4  ต าบลนาดี  งบประมาณ  353,000  บาท 
  (3) โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายแยกถนน  ค.ส.ล.เดิม  บริเวณบ้านนายประยูร  แสนโม ่ 
ถึงเชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนางนารี  กองค า  หมูท่ี่ 4  ต าบลนาด ี อ าเภอนาดี  งบประมาณ  130,000  
บาท 
  (4) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกถนน  ค.ส.ล.เทศบาลฯ ซอย 18  บริเวณบ้านนาง
ขวัญใจ  เจรญิลาภ  ถงึบริเวณที่ดินนายจุย้  ไพเวศ  หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพนัตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  497,000  
บาท 
  (5) โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน  ค.ส.ล.เดิมโดยการปูยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตปิดทับ 
สายบ้านนายบญุจันทร์  ปาประกอบ  ถงึเช่ือมถนน  ค.ส.ล.เดิม  บริเวณบา้นนางบัวพา  ม่วงงาม  หมู่ท่ี 1  ต าบล
ส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  43,116  บาท 
  (6) โครงการปรับปรุงพืน้ผิวจราจรถนน ค.ส.ล.เดิมโดยการปูยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตปิดทับ  
สายบ้านนายสมบัติ  สีเขยีว  ถึงเชื่อมถนน  ค.ส.ล.เดิมบริเวณบลา้นนางบดุดา  เครือเพ็ง  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพัน
ตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  80,200 บาท 

/(7) โครงการปรับปรุง… 
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  (7) โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน ค.ส.ล.เดิมโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ  
สายเช่ือมลาดยางเดิม  บริเวณบ้านายสมบัติ  แนวสุข  หมู่ที่ 1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  
349,500  บาท 
  (8)  โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว  หรือยางลูกระนาด  ถนนลาดยางและถนน  ค.ส.ล.
บริเวณทางสายหลัก  สายรอง  ถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี  5  ชุมชน  ตามจุดเสี่ยงจากการใช้
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ด้วยความเร็วภายในเขตชุมชน  จ านวน  10  จุด  งบประมาณ  112,700  บาท 
  (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือมถนน  ค.ส.ล.เดิม  บริเวณท่ีดินนายทอง
เหร่ือง  พันธ์เรือง  ถึงบริเวณที่ดินนายตา  ม่วงงาม  หมู่ที่ 1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  
486,000 บาท 
  (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน  ค.ส.ล.เดิม  บริเวณบ้านนางจูม  
กองแก้ว  ถึงบริเวณท่ีนานายค ามี  ค าเต็ม  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  497,000 บาท 
  (11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือมถนน  ค.ส.ล.เดิม  บริเวณบ้านางติ่ง  
จาลุย  ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล.เดิม  บริเวณบ้านายประเสริฐ  กองไชย  หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี   
งบประมาณ  497,000  บาท 

(12) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เลียบถนน ค.ส.ล. ฝั่งทางสายบ้าน
นางพิณ  พูลจวง  ถึงบริเวณบ้านนายด ารง  ธงชัย หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อ  งบประมาณ  411,000 บาท 

(13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ค.ส.ล. เลียบถนนค.ส.ล.ทั้งสองข้างทางสายเช่ือม
รางระบายน้ า  และบ่อพักน้ าเดิม  บริเวณบ้านนายบรรจง  เจริฐรัฐ (หมอสลึง) ถึงเช่ือมแนวร้ัวก าแพงบ้านนาง
ทวี  ทองแก้ว  และสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านนางสมศรี  บุตดา  หมู่ที่ 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอ
นาดี  งบประมาณ 272,000  บาท 

(14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ค.ส.ล. ฝั่งขวาทาง สายเชื่อมบ่อพักน้ า ค.ล.ส.เดิม 
บริเวณบ้านนางเกตุมณี  หมื่นพินิจ  ถึงบริเวณด้านหลังก าแพงศาลเจ้า  บริเวณบ้านนางปราณี  จันทร์ดร  หมู่ท่ี 
1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  167,000   บาท 

(15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัววีเดิม  ทั้งสองข้างทางเป็นรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ค.ส.ล. สายบ้านนายสุข  วงษ์แก้ว  ถึงเช่ือมบ่อพักน้ าเดิมบริเวณบ้านนายบรรจง  ร้อยดี  หมู่ที่ 1 ต าบลส า
พันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ 760,000 บาท 

(16) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.ฝั่งขวาทาง  สายบ้านนางทองค า  สีพนม  ถึง
เช่ือมท่อระบายน้ าเดิมบริเวณบ้านดาบถาวร  โนนอินทร์  หมู่ที่ 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ 
136,000 บาท 

(17) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากหอถังสูงขนาดความจุ  45  
ลูกบาศก์เมตร  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  1,260,000  บาท  

(18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือมถนน  ค.ส.ล.เดิม  บริเวณที่ดินนาง
ราตรี  รัตพันธ์  ถึงบริเวณที่ดินนางสุมาลี  นรินทร์วงษ์  หมู่ที่ 2  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  
493,000  บาท 

/2. ยุทธศาสตร์การ… 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ไม่มีโครงการ 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 

จ านวน  40 โครงการ รวมงบประมาณ 18,673,086 บาท ได้แก่  
  (1) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย  และ
ติดตั้งเพิ่มเติม  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ  ของถนนสายหลักและสายรอง  บริเวณทางแยก  ทางเช่ือมทางโค้งหัวเกาะ
กลางถนน  ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  377,000  บาท 
  (2) โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิง  จ านวน  4  ชุด  ราคาชุดละ  
10,000  บาท งบประมาณ  40,000  บาท 
  (3) โครงการจัดงานวันไหว้ครู  ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  
4,500  บาท 
  (4) โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
ดี งบประมาณ  1,665 บาท 
  (5)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน  ในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี งบประมาณ  173,400  บาท 
  (6) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษา (เรียนรู้นอกสถานที่) ของ
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี งบประมาณ 6,175  บาท 
  (7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจ้างเหมาการประกอบอาหาร
กลางวันเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี งบประมาณ 499,420  บาท  

(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจ้างเหมาการประกอบอาหาร
กลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี งบประมาณ 670,000 บาท  

  (9) โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา งบประมาณ  583,840  บาท 
  (10) โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนอนุบาลนาดี งบประมาณ  872,320  บาท 

 (11) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  254,636  บาท 
  (12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ
นักเรียนระดับอนุบาล  ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  259,695  บาท 
  (13) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  285,398 บาท 
  (14) โครงการอุดหนุนส าหรับชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  30,600  บาท 
   

/(15)โครงการอุดหนนุ… 
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(15)โครงการอุดหนุนส าหรับชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  30,600  บาท 
  (16)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลนาดี งบประมาณ 18,000  บาท 
  (17) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  งบประมาณ  50,000  บาท 
  (18)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา  โรงเรียน ครูแกนน า และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  งบประมาณ  21,000  บาท 
  (19)   โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ 20,000  บาท 
  (20)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในการจ่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ 
wireless  Fidelity : Wifi งบประมาณ  7,200  บาท 
  (21)   โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  220,000  บาท 
  (22) โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพันธ์ศรี  ตามโครงการกวนข้าวทิพย์  (ข้าวมธุปายาส)  
งบประมาณ  30,000 บาท 
  (23)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพันศรี  ตามโครงการปฏิบัติธรรม  บวชเนกขัมมะ  
งบประมาณ  60,000  บาท 
  (24)   โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป  เช่น  ฟุตบอล  ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  กีฬาพื้นบ้าน  
ฯลฯ ของเทศบาลต าบลนาดี  เพื่อต่อต้านยาเสพติด  และสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาในชุมชน  
งบประมาณ  190,160  บาท 
  (25)   โครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ  ให้แก่ชุมชน  เช่น  ฟุตบอล  ฟุตซอล  ลูก
วอลเลย์บอล  ลูกบาสเกตบอล  ลูกตระกร้อ  ฯลฯ  งบประมาณ  11,250 บาท 
  (26)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างเสริมหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาดี  จ านวน  1,274 คน  งบประมาณ  10,004,700  บาท 
  (27) โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล  จ านวน  15  
คน  งบประมาณ  43,000  บาท 
  (28)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี  งบประมาณ  2,332,800  บาท 
  (29)  โครงการเพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน งบประมาณ  301,618  บาท 
  (30)  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 งบประมาณ  
20,000  บาท 
  (31) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ 
 

/ปลอดภยั  ประจ าป.ี. 
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ปลอดภัย  ประจ าปีงบประมาณ  2562  งบประมาณ  40,000  บาท 
  (32)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  งบประมาณ  176,000  บาท 
  (33) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   งบประมาณ  
54,472  บาท 
  (34) โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ของพนักงานจ้าง  
บุคลากรสนับสนุนการสอน  งบประมาณ  7,000 บาท 
  (35)  โครงการเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  งบประมาณ  636,986  บาท 
  (36)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข  โยจัดสรรเพื่อสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้าน  แห่งละ 20,000 บาท  ให้คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน  จัดท าประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน  เลือกท าโครงการตามความเหมาะสม  งบประมาณ 100,000 บาท  
  (37) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาก าจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  น้ ายาก าจัดเช้ือไข้หวัด
นก  ชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ า  พีเอส  ครอรีนอิสระ น้ ายาตรวจหาแบคทีเรียในอาหาร-เคร่ืองดื่ม  ชุด
ทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร  และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตามความจ าเป็น  งบประมาณ  147,000 บาท 
  (38)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ตัวละ  30  บาท 
งบประมาณ  69,790  บาท  
  (49) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   ตัว
ละ 6  บาท  งบประมาณ  6,981  บาท 
   (40) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
งบประมาณ 15,880  บาท  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม จ านวน 3  โครงการรวม
งบประมาณ  3,828,670  บาท ได้แก่ 

(1)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี  ทั้งสองข้างทาง ทุกสายในเขต
เทศบาล จ านวน  5  หมู่บ้าน  งบประมาณ  1,299,070  บาท 

(2) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ เช่น จ้างดันขยะ  ตักขยะ ค่าจ้างฝังกลบขยะ ปรับปรุง
พื้นที่ทิ้งขยะและบริเวณโดยรอบ  ขุดลอกบ่อขยะและขยายบ่อท าคันดินให้สูงขึ้น  ท าถนนรอบบ่อขยะเทหินเก็บ
บดอัด ฯลฯ  งบประมาณ  142,100  บาท 

(3) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6  ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด  ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้ายตู้บรรทุกมูลฝอย  มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร  ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง   
1  ดวง  งบประมาณ  2,387,500  บาท  

      / 5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา… 
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวน 27 โครงการรวมงบประมาณ  
2,783,121 บาท   ได้แก่ 
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       (1) โครงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถดับเพลิงเดิมบริเวณด้านหลังที่ว่าการ
อ าเภอนาดี  หมู่ที่ 3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  171,000  บาท 
       (2)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม ) และวันเทศบาล (24 มีนาคม) 
ใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุโฆษนาและเผยแพร่  งบประมาณ  1,000 บาท   
       (3) โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดิน ตามโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอนาดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 18,400  บาท 
      (4) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  ป้ายอเนกประสงค์  ป้ายบอกสถานที่ส าคัญ  ป้ายบอกทาง ป้ายเฉลิมพระเกียรติ  และป้าย
ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ  งบประมาณ  18,215  บาท   

   (5) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณ  476,046  บาท 
      (6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณด้านหน้าอาคารโรงวัสดุ  และด้านหลัง
อาคารอเนกประสงค์  โดยการปูกระเบื้องเคลือบปิดทับพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.ด้านหลัง
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 3  ช้ัน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หม ู่ที่ 1 ต าบลส าพันตา 
อ าเภอนาดี งบประมาณ  170,000  บาท  
      (7) โครงการต่อเติมห้องน้ าอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี  บริเวณด้านหลังอาคารเรียน
ช้ัน 1 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  งบประมาณ  89,000  บาท 
      (8) โครงการต่อเติมหลังคาโครงเหล็กถักอาคารอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี  และภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี  หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี 
งบประมาณ 598,800  บาท 
      (9) โครงการติดตั้งกันสาดกันแดดอลูมิเนียม  ด้านหน้าและด้านหลังของอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี  ช้ันที่ 2  และช้ันที่ 3 หมู่ที่ 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี งบประมาณ  445,000  บาท 
        (10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารอเนกประสงค์  ด้านข้างและ
ด้านหน้าเดิมเป็นพื้นปูกระเบื้อง และงานร้ือถอนพื้นบล็อกตัวหนอนเดิม พร้อมงานปูทรายถมปูหญ้านวลน้อย
และหญ้ามาเลเซีย งบประมาณ  251,000  บาท 
      (11) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้ว
น าแสงพร้อมอุปกรณ์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี งบประมาณ 40,000  บาท  
     ( 12 ) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าบอร์ดโครงอลูมิเนียมกรุด้วยผ้าสักหลาด บานเลื่อนกระจก
ขนาด 240 ×150 เซนติเมตร จ านวน  1  บอร์ด งบประมาณ 15,000  บาท 
               (13)  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่  จ านวน 1 เคร่ือง  มี
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ ส่งน้ าขึ้นสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปริมาณการไหล 45 ลิตร/นาที  งบประมาณ 
6,700 บาท 
      (14) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 2  

/ใบ ราคาใบละ 8,300... 
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ใบ ราคาใบละ 8,300 บาท งบประมาณ 16,600  บาท 
      (15) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว มี
ช่อง USB ล าโพงบลูทูธ  จ านวน 5 เรื่อง ราคาเครื่องละ 4,500 บาท งบประมาณ 22,500 บาท 
      (16) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1,920 ×1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 21,300 บาท งบประมาณ 
84,200 บาท 
     (17) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ มีจอแสดงผลค านวณ จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ  5,720  บาท 
     (18) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  และป้าย
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ งบประมาณ 1,000 บาท  
      (19) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล  
เช่น ค่าจ้างลูกจา้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการจัดท าแผนที่ภาษี    
งบประมาณ  29,260  บาท 
      (20) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  มี
ระบบเฟลชในตัว  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ มีประเป๋าบรรจุกล้อง จ านวน  1  
ตัว  งบประมาณ 19,300 บาท 
      (21) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 15  นิ้ว มี
ช่อง USB ล าโพงบลูทูธ  จ านวน 1 เรื่อง ราคาเครื่องละ 9,400 บาท งบประมาณ 9,400  บาท      

(22) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก งบประมาณ 43,800  
บาท 
       (23) โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network คุณลักษณะ
พื้นฐาน – มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ×1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท งบประมาณ 15,600  บาท 
       (24)   โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน – มี
ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
2,500 บาท  งบประมาณ  4,980  บาท 
       (25) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
สามารถอ่านข้อมูลในบัตรตามมาตรฐาน ISO จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 700 บาท งบประมาณ 2,100
บาท  
       (26) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) ความเร็ว 40 
แผ่นต่อนาที  เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยาย ได้จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ  175,000 บาท   

(27) โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสารในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเทศบาล 
งบประมาณ  53,500 บาท     

 
/3.  ตารางเปรียบเทียบ... 
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  3.  ตารางเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนากับโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการจริง 
   ปีงบประมาณ  2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 30  กันยายน 2562 

 
จากตารางข้างต้น  สรุปได้  ดังนี้ 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน   166   โครงการ  ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562 สามารถด าเนินการ
ได้ จ านวน 88  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.01  ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  

จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    เฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   จ านวน   41,605,219  บาท  มีจ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามโครงการได้จริง  ระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562  จ านวน   31,992,893  บาท  คิดเป็นร้อยละ   76.89  ของ
ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ที่ตั้งไว้  58,410,000  บาท 
  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาม
แผนพัฒนามีจ านวนมากเกินกว่าจ านวนงบประมาณของเทศบาล 

4. ตารางแบบประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล   ต่อการด าเนนิงานของเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวม 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.  เพศ  ชาย    จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 

หญิง    จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 
2.  อายุ  ต่ ากว่า 20 ป ี   จ านวน    3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
  20 – 30 ป ี   จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72 
                                                                                              /31 – 40 ป…ี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 

จ านวน
โครง 

การตาม
แผน 

ร้อยละ จ านวน
โครงการ
ท่ีด าเนิน 
การจริง 

ร้อยละ จ านวน
งบประมาณ
ตามแผน 

ร้อยละ จ านวนงบ 
ประมาณท่ี
ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 25 15.10 18 20.45 9,730,500 23.38 6,708,016 20.96 
2.เศรษฐกิจ 7 4.20 0 0 770,000   1.85 0 0 
3.สั งคม การศึกษา 
ศาสนา  วัฒนธรรม  
สาธารณสุข และการ
กีฬา 

84 50.60 40 45.45 26,874,719 64.59 18,673,086 58.39 

4.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 4.20 3 3.40 1,450,000 3.48 3,828,670 11.96 

5.การเมืองการบริหาร 43 25.90 27 30.70 2,780,000 6.70 2,783,121 8.69 
รวม 166 100 88 100 41,605,219 100 31,992,893 100 
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31 – 40 ปี   จ านวน             9  คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 
 41 – 50 ปี   จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
 51 – 60 ปี   จ านวน    7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72 
 มากกว่า 60 ปี   จ านวน      6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90  

3.  การศึกษา ประถมศึกษา   จ านวน    9 คน คิดเป็นร้อยละ    16.36 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    9 คน คิดเป็นร้อยละ  16.36 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน   10 คน คิดเป็นร้อยละ  18.18 
  ปริญญาตรี   จ านวน   24 คน คิดเป็นร้อยละ  43.63 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     3 คน คิดเป็นร้อยละ   5.45 
  อื่นๆ    จ านวน     - คน คิดเป็นร้อยละ   - 
4.  อาชีพหลัก รับราชการ   จ านวน    11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน     6 คน คิดเป็นร้อยละ    10.90 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน     6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 
  รับจ้าง    จ านวน    12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 
  นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน     4 คน คิดเป็นร้อยละ   7.27 
  เกษตรกร   จ านวน    11 คน คิดเป็นร้อยละ    20.00 
  อื่นๆ    จ านวน     5 คน คิดเป็นร้อยละ   9.09 
   

จากข้อมูลข้างต้นสรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้ดังนี้ 
 เพศ ชายใกล้เคียงกับเพศหญิง  
 อายุ  20 – 30  ป ี คิดเป็นร้อยละ  32.72    มากท่ีสุด, อายตุ่ ากว่า 20 ป ี  คิดเป็นร้อยละ  9.09  

น้อยท่ีสุด   
 การศึกษาปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ  43.63   มากท่ีสุด, การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็น 

ร้อยละ  5.45  น้อยท่ีสุด 
 อาชีพหลักรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ   21.81  มากท่ีสุด, อาชีพนักเรียนนักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  7.27  

น้อยท่ีสุด 
 
 
 
 

/ความพึงพอใจ… 
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ส่วนท่ี  2  ตารางแสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากตารางข้างต้น  สรุปได้  ดังนี้ 
 ระดับคะแนน   พอใจมาก   สูงสุด   อยู่ที่ความพึงพอใจ  เร่ือง  มีความโปร่งใสในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน  50.90 %  
           ระดับคะแนน  พอใจมาก  น้อยที่สุด  อยู่ที่ความพึงพอใจ  เร่ือง เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง

ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  30.90 %  
 ระดับคะแนน  พอใจ  สูงสุด  อยู่ที่ความพึงพอใจ เร่ือง มีการรายงานผลการด าเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ได้คะแนน   60.00 %    
           ระดับคะแนน   พอใจ   น้อยท่ีสุด  อยู่ท่ีความพึงพอใจ  เรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน  45.45 %  
 

/ระดับคะแนน  ไมพ่อใจ  … 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรรม 
 

23 
41.81 % 

31 
56.36 % 

1 
1.81 % 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

20 
36.36 % 

25 
45.45 % 

10 
18.18 % 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

17 
30.90 % 

32 
58.18 % 

6 
10.90 % 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

19 
34.54 % 

33 
60.00 % 

3 
5.45 % 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

28 
50.90 % 

26 
47.27 % 

1 
1.81 % 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

26 
47.27 % 

28 
50.90 % 

1 
1.81 % 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ในท้องถิ่น 

24 
43.63  % 

29 
52.72 % 

2 
3.63 % 

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

24 
43.63 % 

31 
56.36 % 

0 
0 % 

9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

25 
45.45 % 

30 
54.54 % 

0 
0 % 

รวม 206 
41.61 % 

265 
53.53 % 

24 
4.84 % 
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 ระดับคะแนน  ไม่พอใจ  สูงสุด  อยู่ที่ความพึงพอใจ  เร่ือง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน   18.18 %   

          ระดับคะแนน  ไม่พอใจ  น้อยที่สุด  อยู่ที่ความพึงพอใจ  เร่ืองการแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  
4.34 % 

สรุปในภาพรวม  ระดับคะแนน  สูงสดุ  อยู่ท่ีระดับ  พอใจ  ได้คะแนน  60.00 % 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1.  เทศบาลต าบลนาดี   มีมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบเป็นอย่างดี    
2. เทศบาลต าบลนาดี  ต้องปรับปรุงเร่ืองการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้  ข้อมูลของ

โครงการ/กิจกรรม  และการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้น  ทั้งนี้สอดคล้องกับจ านวนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินกว่าจ านวนงบประมาณที่เทศบาลต าบลนาดี  จะสามารถจัดสรรเพื่อ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นอุปสรรคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กทุกแห่งประสบปัญหา  
เพราะสัดส่วนการจัดเก็บรายได้  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ากัด  ทั้งยังต้องรองบประมาณจัดสรรจาก
รัฐบาลส่วนกลาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ดีเท่าที่ควร 

3.เทศบาลต าบลนาดี  ได้คะแนนทั้งหมดในภาพรวมอยู่ที่ความพึงพอใจระดับ พอใจ  ซึ่งยังอยู่ใน
ขั้นดีที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณการด าเนินการ 

4.  เทศบาลต าบลนาดี  จัดสรรงบประมาณที่มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา  ร้อยละ 76.89  
ของประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2562 ที่เหลือคือรายจ่ายประจ าด้านต่างๆ  ถ้าในกระบวนการบริหารการพัฒนา  ถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรการพัฒนา  แต่ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่ามีความจ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิผล  มี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่า  ในกระบวนการบริหารการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาดี  ได้เพียงใด  หรือต้องหา
แนวทางที่จะจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้อย่างไร 

5.  เทศบาลต าบลนาดี  ยังต้องคงรูปแบบการบริหารการพัฒนาที่ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น  เพื่อประชาชนท้องถิ่นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่นและมุ่งมั่นร่วมกันที่
จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปตามแนวทางที่ประชาชนท้องถิ่นทุกคนปรารถนา  อย่างมีความสุข  

    
 

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


