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ค าน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
จึงต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  เพียงใด  และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
มากน้อยเพียงใด  เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด 
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน 
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๑.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน /การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต / การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ /การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง กาบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเปิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
ของตนเอง  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตองสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

  การติดตาม  (Monitiring) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตาม ของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการจะสูง               
เกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหา          
ในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว   
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ 
การบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การติดตาม ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดู  ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  เป็นต้น 
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  การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ             
การติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขจะด าเนินการต่อไป  หรือยุติการด าเนินการ            
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้ 
มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร                     
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า              
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ           
ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า       
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน                     
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ 
ติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับ 
ดูแลทบทวนและพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ 
ความส าคัญ ดังนี้ 

(๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา เทศบาลต าบล 
หนองบัวระเหวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

(๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวตรวจสอบ 
ดูว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลา                  
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

(๓) ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา 
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(๔) ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน 
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ปัญหาหรือ
อุปสรรค  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง / หัวหน้า บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน 
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
 
 

/เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว... 
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  เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 29    
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ 

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า 
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ               
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นนั้น  ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ 
ได้ดังนี้ 

(๑) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ซึ่งจะช่วย 
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

(๒) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล 
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

(๓) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

(๔) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
(๕) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น /ปลัด / ผู้อ านวยการกอง/ หัวน้าส านักปลัด/ 

หัวหน้าฝายทุกกองของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชน                 
ในต าบลหนองบัวระเหวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

(๖) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน / โครงการ ของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง              
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๑.๓.๑ การด าเนนิการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน  ๑๑  คน  ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๓  คน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้อถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๒  คน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๒  คน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  ๒  คน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  ๒  คน 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ ๒๘  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามค าสั่งเทศบาลต าบล 
หนองบัวระเหว ที่ ๒68/๒๕๖3 ลงวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม                         
และประเมินผลพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ประกอบด้วย 

(๑) นายละมูล  สมางชัย  สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) นางสมหมาย  เทพขุนทด สมาชิกสภาท้องถิ่น  กรรมการ 
(๓) นายสมหมาย สีนารี  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กรรมการ 
(๔) นายประทวน    รัตนวิชัย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
(๕) นายสมควร  คงกะพ้ี  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
(๖) นายถือ  กัณหา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๗) นางทองสุข  น้อยจัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๘) ผอ.ร.ร.บ้านหนองโจด   ผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน  กรรมการ 
(๙) ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน  กรรมการ 
(10) จ.อ.วัฒรักษ์ หาญรบ  รรท.หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
(11) น.ส.อมินตา ศรีระทัต          หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

 
/มีหน้าที่… 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน 
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

       ๑.๓.๒ กรอบและแนวทางในการติดตาม 
  (๑) กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ได้ด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  ๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   

๑.๒  คู่มือการติดตามและประเมินการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  ๒. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
  ๑. ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว และการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖3 และ              
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

   ๑.๓.๓ การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว มีอ านาจหน้าที่ 
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ            
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๑.๔ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ๑.๔.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้ 

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
  (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
       แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th)  
       แบบที่ ๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
       แบบที่ ๔ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

 ๑.๔.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖3 
(๓) ด าเนินการตรวจในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

/๑.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้... 
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๑.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th)  
  แบบที่ ๓ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  แบบที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
    แบบประเมินตนเอง (แบบที่ ๑) 

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง              
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้ 

(๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
การด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

(๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

(๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา  
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงท าให้ 
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

(๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

(๖) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด / รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ 
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 

(๗) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว แต่ละส านัก /กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลหนองบัว- 
ระเหวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
 
 
 

/บทที่ ๒… 
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บทที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
  “เทศบาลบริหารจัดการดี  มีวิถีพัฒนาคุณภาพชีวิต  ช่วยกันคิดและท าให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  (๑) เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ทุกด้านและพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดีมาก 

(๒) ระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการทั่วถึง สามารถรองรับการพัฒนาในระยะยาว 

(๓) ประชาชนในพื้นท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
(๔) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นคนมีคุณภาพ 

ดีทั้งร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจ 
(๕) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๖) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน 
(๗) ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีการสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ 

 ๓. พันธกิจ (Mission) 
๑. ต้องบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน 
๓. ต้องวางผังเมืองและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
๔. ต้องส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรให้พออยู่พอกิน 

 4. นโยบาย  (Policics) 
พัฒนางาน (Work  Development) 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบึงหนองบัวระเหว 
๒. ปรับปรุงรางระบายน้ าเสีย  ขยายเขตน้ าประปา  ไฟฟ้า 
๓. ปรับปรุงการคมนาคม 
๔. พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ าได้มากที่สุด 
พัฒนาคน  (Human  Development) 
๑. สนับสนุนส่งเสริม  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงกัน 
๒. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
๓. ส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า 
๔. ส่งเสริมกีฬาชุมชน 
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  (Stermgth  Comminty) 
๑. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๒. ร่วมคิด  ร่วมท า  กิจกรรมเน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
๓. ส่งเสริมฟ้ืนฟูทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๔. ปรับปรุงบ้านเมืองให้สะอาดตลาดน่าซื้อ  อาหารปลอดภัย   

 

/๒.๔ นโยบายการพัฒนา... 
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๔. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

๑. นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบบึงหนองบัวระเหวให้น่าอยู่ น่าดู 
เนื่องจากบึงหนองบัวระเหวมีเนื้อท่ีกว้างขวางมากเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อใช้การอุปโภคบริโภค 

จึงได้มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม  ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น 
สถานที่ออกก าลังกาย  โดยจะด าเนินการขุดลอกบึงบางส่วนปรับปรุงถนนเส้นรอบบึงพร้อมปลุกต้นไม้ริมถนน 

๒. นโยบายปรับปรุงการระบายน้ าเสีย  ขยายน้ าประปาและไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ าท่วมขังในชุมชน  แม้จะมีการขุดลอกและได้ด าเนินการ 

ไปแล้ว  แต่ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมนั้นยังมีน้ าท่วมขังในชุมชนอยู่อีกมากมายหลายชุมชน  ทั้งนี้ปัญหา 
ก็เนื่องมาจากการถมดินเพื่อสร้างบ้าน  และไม่ได้วางท่อระบายน้ าควบคู่กันไปกับการสร้างถนนคอนกรีต 
ในการด าเนินการแก้ไข  จึงได้มีการก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยจะด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าให้ทั่วถึงขยายน้ าปา
ให้ครบทุกชุมชน  และขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกชุมชน 

๓. นโยบายปรับปรุงทางคมนาคมให้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย 
จากปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชนในเขตเทศบาลไม่สะดวกเท่าที่ควร 

เพราะยังมีถนนลูกรังจ านวนหลายสายไม่สะดวกและไม่มีความปลอดภัยในการแก้ไขจะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทุกชุมชน  และก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ิมเติมในบางสายที่การคมนาคมไม่สะดวก 

๔. นโยบายพัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้มากที่สุดและจัดระบบส่งน้ าด้วยระบบท่อ 
เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  มีห้วย  หนอง  คลอง  บึง  เป็นจ านวนมากและ              

ในสภาพปัจจุบันได้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดฤดู  จึงสมควรได้รับการพัฒนาโดยการขุดลอกให้ลึกและกว้าง
รวมทั้งการจัดระบบการส่งน้ าด้วยระบบท่อน้ า  ก็จะท าให้มีน้ าใช้ได้ตลอดปีซึ่งมีข้อดี  ดังต่อไปนี้ 
      ๑. สามารถเดินท่อใต้ดินโดยพื้นที่บนดินสามารถท าประโยชน์ได้ตามปกติ 
      ๒. ประหยัดงบประมาณกว่าก่อสร้างคลองส่งน้ า 
   ๓. สามารถวางท่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ าได้โดยตรง 
   ๔. ป้องกันการสูญเสียน้ าระหว่างการสูบ 
      ๕. เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
      ๖. บ ารุงรักษาง่ายประหยัดค่าซ่อมแซมประจ าปี 
      ๗. สามารถสูบน้ าไปส ารองโดยขุดสระท าแก้มลิง 
      ๘. อายุการใช้งานทนทานกว่าไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย 
      ๙. ส่งเสริมการวางแผนการใช้น้ าอย่างมีระบบ 
      ๑๐. ผู้ใช้น้ าได้ประโยชน์สูงสุด 
      ๑๑. ลดปัญหาการแย่งน้ าในพื้นที่รับน้ า 

๕. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอภาส  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายต่างทิ้งถ่ินฐานไปท างานในเมือง 

ปล่อยให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอภาสอยู่เฝ้าบ้านตามล าพังความเป็นอยู่ต่าง ๆ ก็ไม่ดีจ าเป็นที่ทาง 
เทศบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือ  โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 

/๖.นโยบายสนับสนุน... 
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๖. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติจัดการศึกษา 

พัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กัน  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในแผนการจัดการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ  งานการศึกษาระดับปฐมวัย  งานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยโดยจะให้การ 
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้ดื่มนมและมีอาหารกลางวันให้ครบทุกคนและส่งเสริมการจัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

๗. นโยบายส่งเสริมสุขภาพทุกถ้วนหน้าชาวประชาสุขใจ 
สุขภาพที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง  การสร้างสุขภาพส าคัญกว่าการรักษาสุขภาพมนุษย์ทุกคน 

คือ ทรัพยากรที่ส าคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปด้วย  โดยจะเน้นในเรื่องการให้บริการด้านสาธารณสุข 
และส่งเสริมด้านสุขภาพเพ่ือให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนก็เข้มแข็งไปด้วยหมายความว่าประชาชนในทุก 
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในที่สุด 

๘. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา  และแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะ 

ทางด้านกีฬาและสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เยาวชน  และประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดโดยพยายาม
ผลักดันโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้แก่โครงการ 
ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ  

๙. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ครอบคลุมและรวดเร็ว 
โดยก าหนดเป้าหมายที่ให้ความส าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายเป็นส าคัญเน้นการ 

บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงและรวดเร็ว  รวมทั้งข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างจะต้องมีความ
พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการบริการประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยปรับปรุงสถานที่ 
ปฎิบัติงานให้สะดวกในการบริการ  จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย  โครงการจัดฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๑๐. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มแม่บ้านและภูมปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการชุมชน 
  สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชุมชน 
มาด าเนินการสร้างงาน  โดยสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมการน าภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้สามารถสร้างผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจน าเงินเข้าชุมชน  โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนใน 
การน าสินค้าตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนเพ่ือความอยู่ดีกินดี 

๑๑.  นโยบายร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมกิจกรรม เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ในการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ มุ่งเป็นการท างานอย่างมีส่วนร่วมการคิดหลายฝ่ายและการร่วม 

ในกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในแนวคิดเพ่ือวางกรอบระเบียบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 
 
 

/๑๒.นโยบายส่งเสริมฟ้ืนฟู... 
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๑๒.  นโยบายส่งเสริมฟื้นฟู  ทะนุบ ารุงวัดประเพณีศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  จึงควรได้รับการฟ้ืนฟู 

ทะนุบ ารุงให้เจริญรุ่งเรือง  เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปส่วนประเพณีศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
เนื่องจากประเพณีศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานสมควรได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  โดยจัดโครงการสืบสานประเพณีต่าง ๆ เช่น โครงการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ 

๑๓.  นโยบายปรับปรุงบ้านเมืองให้สะอาดตลาดน่าซื้ออาหารปลอดภัย 
เนื่องจากสภาพในปัจจุบันนี้บ้านเมืองมีขยะมากมายจนท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง  ไม่มีที่ท้ิง 

ขยะจึงต้องมีการวางแผนเพ่ือลดจ านวนขยะ  โดยจัดท าโครงการคัดแยกขยะ  โครงการถนนสะอาด เป็นต้น 
ส่วนในเรื่องตลาดน่าซื้ออาหารปลอดภัยพยายามพัฒนาตลาดสดและร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลัก 
สุขาภิบาล  พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและผู้จ าหน่ายสินค้าตามสถานที่จัด 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

๑๔. นโยบายบูรณาการร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 
เนื่องจากปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและเกี่ยวข้องในส่วน 

ราชการเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา หรือ 
ด้านการพัฒนาอาชีพ เช่น โครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลได้กระท าร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็น 
โครงการรักษาป่าสร้างคน ๘๔ ต าบลวิถีพอเพียง  ซึ่งร่วมกับบริษัท ปตท.หรือโครงการศาลาสร้างสุข  ซึ่งร่วมมือกับศูนย์
พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๐ จังหวัดชัยภูม ิ

 ๕ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

       ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี  ๖  แนวทางคือ 
๑. การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
๒. การก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา  ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
๓. การพัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. การพัฒนาการขยายเขตน้ าประปา 
๕. การพัฒนาระบบการจราจร 
๖. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 

       ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  มี  ๕  แนวทางคือ 
๑. ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ 
๓. ส่งเสริมด้านศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญของชาติ 
๔. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๕. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

       ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  มี  ๓  แนวทางคือ 
๑. ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนากลุ่มอาชีพ  และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๒. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
/ยุทธศาสตร์ที่  ๔... 
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      ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาการรักษาความสงบและความม่ันคง  มี  ๓  แนวทางคือ 

๑. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก 
๓. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี  ๒  แนวทางคือ 
๑. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแล  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารจัดการที่ดี  มี  ๓  แนวทางคือ 
๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
๒. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ        
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ             
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ              
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เรียบร้อยแล้วโดยใช ้
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ประจ าปี ๒๕๖3 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  ๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  ๓.๑.๑ การวางแผน 

 
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๙ ๔๘,๙๗๘,๓๖๐ ๓๐ ๑๔,๔๘๑,๐๐๐ ๒9 48,701,47๐ ๒3 7,253,18๐ 24 31,367,980 
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๗๒ ๑๒,๔๑๘,๖๐๐ ๘๗ ๑๕,๓๐๘,๖๐๐ 51 ๑7,97๘,795 51 17,97๘,795 51 17,978,795 
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒๗ ๓,๘๕๘,๐๐๐ ๓๐ ๔,๓๓๖,๐๐๐ 8 10,474,8๐๐ 8 10,474,8๐๐ 8 10,474,8๐๐ 
๔. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง 
    และความสงบ 

๓๖ ๖,๒๕๘,๐๐๐ ๓๖ ๗,๑๗๖,๘๐๐ 10 966,4๐๐ 10 966,4๐๐ 10 966,4๐๐ 

๕. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

๑๗ ๑๐,๓๙๒,๐๐๐ ๑๕ ๕,๘๓๗,๐๐๐ 3 ๒63,๐๐๐ 3 ๒63,๐๐๐ 3 ๒63,๐๐๐ 

๖.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  
   การบริหารจดัการที่ด ี

๓๓ ๔,๗๓๒,๗๐๐ ๒๘ ๑๑,๘๒๔,๗๐๐ 14 2,317,๗๐๐ ๑3 ๑,417,๗๐๐ ๑3 ๑,417,๗๐๐ 

                            รวม ๒๒๔ ๘๖,๖๓๘,๔๖๐ ๒๒๖ ๕๘,๙๖๔,๑๐๐ ๑๑๕ ๘๐,๗๐๒,๑๖๕ ๑๐๘ ๓๘,๓๕๓,๘๗๕ 109 62,468,675 
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  ๓.๑.๒ การด าเนนิงาน 
   ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2  โดยมีโครงการ 
 ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น  93  โครงการ    งบประมาณ  11,649,840  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
๑.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒9 48,701,47๐ 60.34 14 3,543,600 30.41 
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 51 ๑7,97๘,795 22.27 38 3,431,160 29.45 
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 10,474,8๐๐ 12.98 9 604,800 5.19 
๔. การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 10 966,4๐๐ 1.19 11 1,090,900 9.36 
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

3 ๒63,๐๐๐ 0.32 4 1,342,600 11.52 

๖. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง                          
   กาบริหารจัดการที่ดี 

14 2,317,๗๐๐ 2.87 17 ๑,636,๗๘๐ 14.05 

                            รวม ๑๑๕ ๘๐,๗๐๒,๑๖๕ 100.00 93 11,649,840 ๑๐๐.00 
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รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี

และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
คลัง 

ท.135/1 
ผ.167/14 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์  และเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

222,000 

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล   

ช่าง 
ท.145/1 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งออกแบบ 
หรือควบคุมงานงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นรายจ่าย  เพือ่ให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึง 
กับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง   

90,000 

3 โครงการจ้างเหมา 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ช่าง 
ท.145/2 
ผ.105/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อให้จ้างเหมาท าการอย่างใดอยา่งหนึ่ง   
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
เสรมิสร้างครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  
เช่น จ้างเหมาประเมินองค์กร และค่าจ้างเหมา
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจ   

669,600 

4 โครงการตรวจสอบแนวเขต นสล. ช่าง 
ท.146/3 
ผ.102/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต 
นสล.ภายในเขตพื้นท่ีต าบลหนองบัวระเหว  
เช่น ค่าธรรมเนยีมการออกรังวัด 
ส านักงานท่ีดิน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ   

30,000 

5 โครงการจดัท าผังเมืองรวม ช่าง 
ท.146/4 
ผ.102/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าผังเมืองรวม 
หรือชุมชนและงานพัฒนาสภาพแวดล้อม 
และภมูิทัศน์ให้เป็นมาตรฐานการผังเมือง 

10,000 

6 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ช่าง 
ท.150/1 
ผ.104/6 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตพื้นท่ีต าบลหนองบัวระเหว 
หมู่ที่ 1-9 เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคอ าเภอหนองบัวระเหว 

200,000 

7 อุดหนุนการขยายเขตประปา  ช่าง 
ท.151/2 
ผ.105/8 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
น้ าประปาภายในเขตพื้นท่ีต าบลหนองบัวระเหว 
หมู่ที่ 1-9 เพื่ออุดหนุนให้กับการประปา 
ส่วนภูมภิาคอ าเภอจัตุรสั   

50,000 

8 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองโจด  หมู่ที่ 3 

ช่าง 
ท.151/3 
ผ.105/9 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ในภารกิจท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สนับสนุนประชาชนในเขตพื้นท่ี 

50,000 
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ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
9 โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
  

ช่าง 
ท.152/1 
ผ.107/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
(ถนนสายจากบ้านนายนา  หวังแลกลาง –  
บ้านนายบุญลือ  คงบัว) 

497,000 

10 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

ช่าง 
ท.152/2 
ผ.109/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
(ถนนสายจากบ้านนางนนทิยา  หกขุนทด – 
แนวเขตโรงเรียนบ้านหัวหนอง 

260,000 

11 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
  

ช่าง 
ท.153/3 
ผ.174/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
(ถนนสายจากบ้านนางหนูจี  จ าชาติ – บ้านนาย
บัวทอง  มาสิงห์ 

497,000 

12 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
  

ช่าง 
ท.153/4 
ผ.114/15 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
(ถนนสายบ้านนายประเสรมิ  บุญขุนทด –  
บ้านนางสอน  หงส์นิล) 

138,000 

13 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
  

ช่าง 
ท.153/5 
ผ.115/16 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
(ถนนสายจากไร่นางค าผอง  จรูญโชติ - 
ไร่นางสาวอมินตา  ศรรีะทัต) 

266,000 

14 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
  

ช่าง 
ท.154/6 
ผ.117/22 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
(ถนนสายจากบ้านนางทองงัน  โพธ์ิพันธ์ –  
อู่ช่างตา) 

564,000 

รวม  14  โครงการ รวม  3,543,600  บาท 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต 
1 โครงการอาหารปลอดภัย  สาธารณสุขฯ 

ท.161/4 
ผ.121/5 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้แก่
ผู้ประกอบการด้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารส าหรับร้านอาหาร ร้อยละ 80 
และสร้างทีมผู้ประกอบอาหารในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหว 

20,000 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วัน อสม. แห่งชาติ   

สาธารณสุขฯ 
ท.162/6 
ผ.122/8 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 
วัน อสม. แห่งชาติ  ภายในเขตพื้นที่ต าบล 
หนองบัวระเหว  หมู่ที่ 1 – 9 

20,000 

3 อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้า 

สาธารณสุขฯ 
ท.163/8 
ผ.123/9 

-อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์             
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

54,000   

4 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินการ
เครือข่ายอ าเภอบริหารจัดการ
เข้มแข็งแบบยั่งยืน 

สาธารณสุขฯ 
ท.167/1 
ผ.120/3 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ในการด าเนินการเครือข่ายอ าเภอ 
บริหารจดัการเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

30,000 

5 อุดหนุนโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สาธารณสุขฯ 
ท.167/2 
ผ.122/7 

-อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข
ให้ชุมชน โดยให้ชุมชน/หมู่บ้าน เสนอโครงการ
หมู่บ้านละ 3 โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ชุมชนละ 20,000 บาท จ านวน  9  ชุมชน   

180,000 

6 โครงการจ้างเหมาบริการ 
เร่งพัฒนากลุ่มอาชีพ 

สวัสดิการ 
ท.170/2 
ผ.139/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาบริการ 
เร่งพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อให้จ้างเหมาท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสรมิสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาประเมินองค์กร  
และค่าจา้งเหมาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามภารกิจ   

111,600 

7 โครงการจดัเก็บข้อมลู จปฐ. สวัสดิการ 
ท.171/3 
ผ.141/5 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือนท่ีมีที่อยู่อาศยัทั้งที่มีบ้านเลขท่ีและไมม่ี
บ้านเลขท่ี  เพื่อแสดงถึงความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐาน
ของคนในครัวเรือนเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตที่ได ้
ก าหนดมาตฐาน 

20,000 

8 ค่าตู้เก็บเอกสาร สวัสดิการ 
ท.172/1 
ผ.239/14 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก 5 ช้ัน ขนาดกว้า 90 x 
ลึก 39 x สูง 180 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ตู้ (ราคาตู้ละ 7,190 บาท)   

7,190 
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2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต 
9 โครงการวันผู้สูงอาย ุ สวัสดิการ 

ท.173/1 
ผ.139/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม
โครงการวันผู้สูงอายุ ตามมตคิณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525  
ประกาศให้วันท่ี 13 เมษายน ของทุกปี 
เป็น “วันผู้สูอายุแห่งชาต”ิ 

30,000 

10 โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการพัฒนาสตร ี
และครอบครัว 

สวัสดิการ 
ท.173/2 
ผ.140/3 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม 
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว  เพื่อเป็น 
การร าลึกและเชิดชูเกียรติสตรี และผู้ท างาน 
ด้านสตรีในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

30,000 

11 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี 

สวัสดิการ 
ท.174/3 
ผ.142/7 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองบัวระเหว ที่ยากไร้ ไร้ที่อยู่อาศัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

80,000 

12 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อย 

สวัสดิการ 
ท.175/1 
ผ.142/6 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

30,000 

13 โครงการจดัฝึกอบรมกลุม่อาชีพ สวัสดิการ 
ท.175/2 
ผ.141/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม 
กลุ่มอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 
ต่อการด ารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน   

10,000 

14 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินงานตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สวัสดิการ 
ท.176/3 
ผ.144/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
การสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก 
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 

15 โครงการจดังานพระราชพิธี/   
งานรัฐพิธี  

การศึกษา 
ท.181/2 
ผ.130/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานพระราชพิธี  
งานรัฐพิธี  งานพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการให้ด าเนินการ   

300,000 

16 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ การศึกษา 
ท.181/3 
ผ.125/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนพ่ึงได้รับ
ความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ ์
ตามนโยบายของรัฐบาลก าหนดใหว้ันเสาร์ที่ 2 
ของเดือนมกราคม เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” 

90,000 

17 โครงการจ้างเหมาบริการขับรถบัส
ประจ าส านักงานเทศบาลฯ 

การศึกษา 
ท.181/4 
ผ.132/13 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาบริการ 
ให้ท าการอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิเสริมสร้างครุภณัฑ์
หรือสิ่งก่อสรา้ง เช่น ค่าจ้างเหมาประเมินองค์กร  
ค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามภารกิจ   

111,600 

18 โครงการจดังาน 
ประเพณีสงกรานต ์

การศึกษา 
ท.184/1 
ผ.133/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณี
สงกรานต์ ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี
เป็นวันข้ึนปีใหม่ไทย 

100,000 
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2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต 
19 โครงการจดังาน 

ประเพณีลอยกระทง 
การศึกษา 
ท.184/2 
ผ.133/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณี
ลอยกระทงถือเป็นวันส าคัญทางศาสนาของไทย 
ซึ่งตรงกับวันข้ึน 12 เดือน  12  จะอยู่ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

70,000 

20 โครงการจดังาน 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

การศึกษา 
ท.185/3 
ผ.134/5 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
ซึ่งตรงกับวันท่ี 1  มกราคมของทุกปี   

100,000 

21 โครงการจดังาน 
ประเพณีบุญเดือนหก  

การศึกษา 
ท.185/4 
ผ.134/3 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
ประเพณีบุญเดือนหก  เพื่อให้ประชาชนทราบ 
ถึงการจัดงานประเพณีบญุเดือนหก 

50,000 

22 โครงการจดังาน 
ประเพณีเข้าพรรษา 

การศึกษา 
ท.185/5 
ผ.134/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันส าคัญในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งตรงกับวันแรม1  ค่ าเดือน  8  ของทุกปี 

50,000 

23 โครงการจดังาน 
วันวิสาขบูชาโลก  

การศึกษา 
ท.186/6 
ผ.135/6 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
วันวิสาขบูชาโลก ถือเป็นวันส าคัญสากลของโลก 
เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าประสตูิ  ตรสัรู้   
และปรินิพพาน   

10,000 

24 โครงการจดังาน 
ฉลองอนุสาวรียเ์จ้าพ่อพญาแล 

การศึกษา 
ท.186/7 
ผ.138/12 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
ฉลองอนุสาวรียเ์จ้าพ่อพญาแล 

100,000 

25 โครงการจดังาน 
ประเพณีออกพรรษา 

การศึกษา 
ท.186/8 
ผ.138/13 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณี
ออกพรรษา 

10,000 

26 โครงการจดังาน 
เจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพมิ 

การศึกษา 
ท.187/9 
ผ.138/14 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
เจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพมิ 

50,000 

27 โครงการ 
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์        

การศึกษา 
ท.188/1 
ผ.135/7 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 
ระเหวสัมพันธ์ในเขตอ าเภอหนองบัวระเหว 
ประกอบด้วย ทต.โคกสะอาด  ทต.ห้วยแย้  
อบต.โสกปลาดุก และอบต.วังตะเฆ่   

50,000 

28 โครงการ 
แข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ์  

การศึกษา 
ท.188/2 
ผ.137/11 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ในเขตจังหวดัชัยภูมิ  
 

50,000 

29 โครงการแข่งขันกีฬาหลวงอภัยคัพ การศึกษา 
ท.189/3 
ผ.136/8 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขัน 
กีฬาหลวงอภัยคัพ  เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหา่งไกล 
ยาเสพตดิ 

20,000 
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2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต 
30 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน การศึกษา 

ท.189/4 
ผ.136/9 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม 
การแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนราชการกับชุมชนให้รู้จักรู้แพ้  รู้ชนะ 
รู้อภัย ก่อให้เกิดความรู้ความสามคัคีในหมู่คณะ 
และการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพตดิในชุมชน   

50,000 

31 โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬา
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

การศึกษา 
ท.189/5 
ผ.137/11 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้กับ 
ศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว จ าเป็น   

50,000 

32 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การศึกษา 
ท.196/2 
ผ.129/8 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะ
วิชาการส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ หมู่ที่ 2,8 

15,000 

33 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ ์
การเรยีนรู้นอกห้องเรียน 

การศึกษา 
ท.196/3 
ผ.129/8 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม 
ให้เด็กนักเรยีนส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8 

30,000 

34 โครงการจ้างเหมา 
ครูช่วยสอน/แม่บ้านประจ า 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8) 

การศึกษา 
ท.196/4 
ผ.126/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาบริการ 
ให้ท าการอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิเสริมสร้างครุภณัฑ์
หรือสิ่งก่อสรา้ง เช่น ค่าจ้างเหมาประเมินองค์กร  
ค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามภารกิจ   

446,400 

35 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
(โครงการอาหารกลางวัน) 

การศึกษา 
ท.197/5 
ผ.127/5 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
(โครงการอาหารกลางวัน) 
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8  
โดยได้รับการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล 

548,800 

36 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 
การบริหารการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การศึกษา 
ท.198/6 
ผ.131/11 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง (ค่าหนงัสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
มีเด็กนักเรียนท้ัง 2 แห่ง จ านวน 112 คน 

126,560 

37 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน 

การศึกษา 
ท.199/7 
ผ.132/12 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
ค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรยีนการสอนส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8 

190,400 

38 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
(โครงการอาหารกลาง(วัน) 

การศึกษา 
ท.204/1 
ผ.126/3 

-เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
(โครงการอาหารกลาง (วัน) 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.นักเรยีน ป.1-6  
โดยได้รับการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล 

1,728,000 

รวม  38  โครงการ รวม  3,431,160  บาท 
 
 

 
 
 



-22- 
ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
1 โครงการ 

ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน  
การเกษตร 
ท.125/2 
ผ.151/6 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
การปรับปรุงบ ารุงดิน 

30,000 

2 โครงการจดัฝึกอบรมส่งเสรมิอาชีพ
เพื่อต่อยอด“โครงการในน้ ามีปลา 
ชาวประชามีสุข” 

การเกษตร 
ท.125/3 
ผ.148/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม 
ส่งเสริมต่อยอด “โครงการในน้ ามปีลา  
ชาวประชามีสุข” ในการใช้หลักแนวทาง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

100,000 

3 โครงการจ้างเหมาบริการเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหวเร่งพัฒนา
ด้านการเกษตร   

การเกษตร 
ท.125/4 
ผ.148/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจา้งเหมางานส่งเสรมิ
การเกษตร เพื่อสนองนโยบายและเพื่อสนับสนุน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

334,800 

4 โครงการจดัศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหนองบัวระเหว 

การเกษตร 
ท.126/5 
ผ.149/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัศนูย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรให้กับชุมชน 
และเพิ่มศักยภาพชุมชนในการวางแนวทางและ
พัฒนาตนเองในด้านการเกษตร 

20,000 

5 โครงการ 
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ  

การเกษตร 
ท.126/6 
ผ.160/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม ้
เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชด าริฯ 

30,000 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ในงานพัฒนาสถาบันการเกษตร 

การเกษตร 
ท.126/7 
ผ.149/3 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 
ในงานพัฒนาสถาบันการเกษตร 

10,000 

7 โครงการจดัฝึกอบรมช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ าท่วม
และประสบปญัหาภัยแล้ง 

การเกษตร 
ท.126/8 
ผ.150/5 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม
เกษตรกรหลังประสบปญัหาน้ าท่วมในพ้ืนท่ีลุ่ม 
แห้งแล้งในฤดูแล้งท าให้การประกอบอาชีพ
เป็นไปด้วยความยากล าบากให้มคีวามรู ้
ความเข้าใจหลักการบริหารจดัการน้ าและชุมชน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง/อุทกภัย 

30,000 

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(พอ.สธ)   

การเกษตร 
ท.127/9 
ผ.150/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าขอ้มูล
ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรวัฒนธรรม อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

20,000 

9 โครงการส่งเสริมการจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพเพื่อการเกษตร 

การเกษตร 
ท.127/10 
ผ.151/7 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม  
เรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ   
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสด ุ
เหลือท้ิงทางการเกษตร  

30,000 

รวม  9  โครงการ รวม  604,800  บาท 
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ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

4. การพัฒนาทางด้านการรักษาความม่ันคงและการรักษาความสงบ 
1 ค่าตอบแทนสวัสดิการ 

สมาชิก อปพร. 
ป้องกันฯ 
ท.114/1 
ผ.157/9 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. 
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน หรือช่วยเหลอืผู้ประสบ 
สาธารณภัย เช่น อปพร.หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น   

50,000 

2 โครงการ 
ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  

ป้องกันฯ 
ท.114/2 
ผ.153/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้จุดตรวจ  
จุดบริการร่วมกัน  ภาคส่วนราชการ   
ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน   

220,000 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อปพร. ป้องกันฯ 
ท.114/3 
ผ.157/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม อปพร. 
หรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  
หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 
เช่น สมาชิก อปพร.หน่วยกู้ชีพกู้ภยั    

20,000 

4 โครงการจดัฝึกอบรมทบทวน 
แผนป้องกันอัคคีภัย  

ป้องกันฯ 
ท.115/4 
ผ.155/6 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม
ทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย  เพื่อรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และสามารถรองรับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

30,000 

5 โครงการจ้างเหมาบริการ 
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานป้องกันฯ
    

ป้องกันฯ 
ท.115/5 
ผ.154/3 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาบริการ 
ให้ท าการอย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิเสริมสร้าง 
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

558,000 

6 โครงการ 
ปกป้องสถาบันส าคญัชองชาติ  

ป้องกันฯ 
ท.115/6 
ผ.153/1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม 
ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้ล่วงหน้า โดยเฉพาะ
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความ 
เป็นชาติ และสามัคคีของคนในชาติ 

30,000 

7 โครงการจดักิจกรรมรณรงค์ 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ป้องกันฯ 
ท.116/7 
ผ.154/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพตดิ    

30,000 

8 โครงการจดัซื้อชุดตรวจสารเสพตดิ ป้องกันฯ 
ท.116/8 
ผ.156/7 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ 
ชุดตรวจสารเสพตดิ  เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าพนักงานกับผู้ต้องสงสัยเสพสารเสพติด
โดยเฉพาะการด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง 
ในหน่วยงาน  สถานศึกษา  เด็กและเยาวชน 
ในโรงเรียน ฯลฯ 

30,000 

9 ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ป้องกันฯ 
ท.116/1 
ผ.181/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ 
สายฉีดดับเพลิง  ขนาด  1.5  นิ้ว   
จ านวน  5  เส้น ๆ ละ 8,500  บาท 

42,500   
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ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

4. การพัฒนาทางด้านการรักษาความม่ันคงและการรักษาความสงบ 
10 ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ป้องกันฯ 

ท.117/2 
ผ.182/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ถังดับเพลิง 
แบบยกหิ้ว ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์  CO 2 
ขนาด  10  ปอนด์  ทนแรงดันสูงประมาณ  
800-1200  ปอนด์/ตารางนิ้ว 
พร้อมตู้ดับเพลิง 

50,000 

11 ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีแห้ง ป้องกันฯ 
ท.117/3 
ผ.189/11 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ 
น้ ายาเคมีแห้ง และก๊าซ Co2 เติมถังดับเพลิง
ตามชุมชน / โรงเรียนภายในเขตพืน้ท่ี 

30,400 

รวม  11  โครงการ รวม  1,090,900  บาท 
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ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     

1 โครงการจ้างเหมาบริการ 
งานสาธารณสุขรวมใจ 

สาธารณสุขฯ 
ท.160/2 
ผ.120/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ 
งานสาธารณสุขรวมใจ เพื่อให้จ้างเหมาท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสรมิสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมา  ประเมนิองค์กร  
และค่าจา้งเหมาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามภารกิจ   

1,227,600 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 

สาธารณสุขฯ 
ท.161/3 
ผ.124/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยต้นทาง เพื่อให้ความรูใ้นการคัดแยก
ประเภทขยะ  กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชน  โดยน าหลัก 3RS มาใช้ 

50,000 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ตลาดสด
  

สาธารณสุขฯ 
ท.161/5 
ผ.159/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในตลาดสดให้มคีวามสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ตลาดสดน่าซื้อ   

20,000 

4 โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ สาธารณสุขฯ 
ท.162/7 
ผ.124/11 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม 
ในก าจัดขยะภายในชุมชน หมู่ที่ 1-9  
เพื่อป้องกัน  และควบคุมมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคณุภาพชีวิต 
ของประชาชน   

45,000 

รวม  4  โครงการ รวม  1,342,600  บาท 
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ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  การบริหารจัดการที่ดี 
๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส านักปลดั 

ท.103/2 
ผ.161/1 

-เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งระดับต าบล 
และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และเป็นการส่งเสรมิการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและเข้าใจในการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ 

879,7๐๐ 

๒ โครงการจดังานวันเทศบาล  ส านักปลดั 
ท.103/3 
ผ.161/2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวันเทศบาล 
ซึ่งตรงกับวันท่ี 24 เมษายนของทุกปี 

20,000 

๓ โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย ส านักปลดั 
ท.103/4 
ผ.162/3 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานท้องถิ่นไทย 
ซึ่งตรงกับเดือนมีนาคมของทุกปี 

10,000 

๔ โครงการจดัฝึกอบรม 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลดั 
ท.104/6 
ผ.163/6 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าว   
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร พ.ศ. 2540 

20,000 

๕ โครงการจดัฝึกอบรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลดั 
ท.104/7 
ผ.162/4 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดัฝึกอบรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ 
และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อสร้างจติส านึก 
ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

20,000 

6 โครงการจดัฝึกอบรม 
ยุติธรรมชุมชน 

ส านักปลดั 
ท.105/8 
ผ.164/8 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝกึอบรม
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าว  ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

20,000 

7 ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ส านักปลดั 
ท.108/1 
ผ.190/12 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก 5 ช้ัน ขนาดกว้าง 90 x 
ลึก 39 x สูง 180 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ตู้ (ราคาตู้ละ 7,190 บาท)   

15,380 

8 ค่าซื้อเครื่องกรองน้ าดืม่ ส านักปลดั 
ท.109/2 
ผ.188/9 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้เครื่องกรอง
น้ าดื่มประสิทธิภาพสูง  ขนาด 2,400 ลิตร /วัน 

321,000 

9 ค่าจัดซื้อ 
จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

ส านักปลดั 
ท.110/1 
ผ.190/13 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ 
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 น้ิว จ านวน 1 จอ 

15,300 

10 ค่าจัดซื้อมลัดิมเีดียโปรเจคเตอร ์ ส านักปลดั 
ท.110/2 
ผ.188/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้มัลดิมเีดีย
โปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 

32,700 
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ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  การบริหารจัดการที่ดี 
11 อุดหนุนโครงการศูนย ์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

ส านักปลดั 
ท.111/1 
ผ.165/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอดุหนุนเทศบาล
ต าบลโคกสะอาดโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน ของ อปท.  

65,700 

12 โครงการจดัท าแผนชุมชน วิชาการ 
ท.121/2 
ผ.166/12 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนชุมชน 
การจัดกิจกรรมด้านการจัดท าแผนชุมชน   
ได้แก่คณะกรรมการชุมชนสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรเทศบาล 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง   

20,000 

13 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น วิชาการ 
ท.121/3 
ผ.166/11 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการจัดท าประชาคมระดับต าบล / 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพื่อรวบรวมปญัหา 
และความต้องการของประชาชน   

50,000 

14 โครงการปั่นจักรยาน วิชาการ 
ท.121/4 
ผ.143/10 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปั่นจกัรยาน 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มชมรมจกัรยาน 
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

20,000 

15 โครงการประชาสมัพันธ์ 
การช าระภาษ ี  

คลัง 
ท.135/2 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระภาษี  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็รายได ้
และให้ประชานมามสี่วนร่วมในการจัดเก็บภาษี  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและระยะเวลา 
ในการช าระภาษ ี

10,000 

16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค คลัง 
ท.138/1 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ 
เครื่องพิมพ์เช็ด จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 32,000 บาท 

32,000 

17 จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ คลัง 
ท.138/1 
ผ.189/12 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน (ขนาดหน้า 
จอไม่น้อยกว่า 21 น้ิว)  จ านวน 5 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท 

85,000 

รวม  17  โครงการ รวม  ๑,636,๗๘๐  บาท 
รวมท้ังสิ้น  93  โครงการ รวมท้ังสิ้น  11,649,840  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
เบิกจ่ายจากเงินสะสม ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 3,543,600 5 1,687,131.18 14.48 4 516,820 9 2,008,000 
๒.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 38 3,431,160 19 4,249,083.00 36.47 1 62,400 19 682,190 
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 604,800 2 336,310.00 2.88 - - 7 240,000 
๔.การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง                        
และการรักษาความสงบฯ 

11 1,090,900 6 805,590.00 6.91 - - 5 152,900 

๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                   
และสิ่งแวดล้อม 

4 1,342,600 1 1,109,800.00 9.52 - - 3 115,000 

๖.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  
การบริหารจัดการที่ดี 

17 ๑,636,๗๘๐ 9 305,780.00 2.62 - - 8 1,320,700 

 93 11,649,840 42 8,493,694.18 72.90 5 579,220 51 4,518,790 
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
 

เบิกจ่าย 
จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี

และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
222,000 223,820 - ด าเนินการ 

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล   

90,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการจ้างเหมา 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

669,600 539,100 - ด าเนินการ 

4 โครงการตรวจสอบแนวเขต นสล. 30,000 17,860 - ด าเนินการ 
5 โครงการจดัท าผังเมืองรวม 10,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 
6 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า 200,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 
7 อุดหนุนการขยายเขตประปา  50,000 483,351.18 - ด าเนินการ 
8 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน   

บ้านหนองโจด  หมู่ที่ 3 
50,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

497,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

260,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

497,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

12 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 

138,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 

266,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 

564,000 423,000 - ด าเนินการ 

15 โครงการจดัซื้อท่อสูบน้ าตัวหนอน 
ขนาด 12 น้ิว 

- - 
104,592.50 

- 

16 โครงการจดัซื้อท่อสูบน้ าตัวหนอน 
ขนาด 16 น้ิว 

- - 
190,727.50 

- 

17 โครงการธนาคารใต้ดิน - - 80,000.00 - 
18 โครงการเจาะน้ าบาดาล 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
- - 

141,500.00 
- 

 รวม  18  โครงการ 3,543,600   1,687,131.18 516,820.00 - 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
 

เบิกจ่าย 
จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1 โครงการอาหารปลอดภัย  20,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วัน อสม. แห่งชาติ   

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้า 

54,000   58,222 - ด าเนินการ 

4 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินการ
เครือข่ายอ าเภอบริหารจัดการ
เข้มแข็งแบบยั่งยืน 

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 อุดหนุนโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

180,000 180,000 - ด าเนินการ 

6 โครงการจ้างเหมาบริการ 
เร่งพัฒนากลุ่มอาชีพ 

111,600 111,910 - ด าเนินการ 

7 โครงการจดัเก็บข้อมลู จปฐ. 20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 ค่าตู้เก็บเอกสาร 7,190 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการวันผู้สูงอาย ุ 30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี 

80,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

12 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อย 

30,000 30,000 - ด าเนินการ 

13 โครงการจดัฝึกอบรมกลุม่อาชีพ 10,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินงานตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 30,000 - ด าเนินการ 

15 โครงการจดังานพระราชพิธี/   
งานรัฐพิธี  

300,000 387,286 - ด าเนินการ 

16 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 90,000 84,508 - ด าเนินการ 

17 โครงการจ้างเหมาบริการขับรถบัส
ประจ าส านักงานเทศบาลฯ 

111,600 11,910 - ด าเนินการ 

18 โครงการจดังาน 
ประเพณีสงกรานต ์

100,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
 

เบิกจ่าย 
จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
19 โครงการจดังาน 

ประเพณีลอยกระทง 
70,000 53,091 - ด าเนินการ 

20 โครงการจดังาน 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

100,000 71,260 - ด าเนินการ 

21 โครงการจดังาน 
ประเพณีบุญเดือนหก  

50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

22 โครงการจดังาน 
ประเพณีเข้าพรรษา 

50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

23 โครงการจดังาน 
วันวิสาขบูชาโลก  

10,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

24 โครงการจดังาน 
ฉลองอนุสาวรียเ์จ้าพ่อพญาแล 

100,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

25 โครงการจดังาน 
ประเพณีออกพรรษา 

10,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

26 โครงการจดังาน 
เจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพมิ 

50,000 5,000 - ด าเนินการ 

27 โครงการ 
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์        

50,000 90,380 - ด าเนินการ 

28 โครงการ 
แข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ์  

50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

29 โครงการแข่งขันกีฬาหลวง
อภัยคัพ 

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

30 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 50,000 47,616 - ด าเนินการ 

31 โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬา
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

50,000 9,070 - ด าเนินการ 

32 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

33 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ ์
การเรยีนรู้นอกห้องเรียน 

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

34 โครงการจ้างเหมา 
ครูช่วยสอน/แม่บ้านประจ า 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8) 

446,400 518,010 - ด าเนินการ 

35 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
(โครงการอาหารกลางวัน) 

548,800 547,780 - ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
 

เบิกจ่าย 
จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
36 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 

การบริหารการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

126,560 96,640 - ด าเนินการ 

37 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน 

190,400 189,400 - ด าเนินการ 

38 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
(โครงการอาหารกลาง(วัน) 

1,728,000 1,727,000 - ด าเนินการ 

39 โครงการจดัซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไมส่ัมผสัผิวหนัง 

- - 62,400 - 

 รวม  39  โครงการ 3,431,160  4,249,083.00 62,400 - 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
 

เบิกจ่าย 
จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ 
1 โครงการ 

ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน  
30,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 

2 โครงการจดัฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพเพื่อต่อยอด“โครงการในน้ า
มีปลา ชาวประชามีสุข” 

100,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการจ้างเหมาบริการเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหวเร่งพัฒนา
ด้านการเกษตร   

334,800 334,230 - ด าเนินการ 

4 โครงการจดัศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหนองบัวระเหว 

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการ 
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ  

30,000 2,080 - ด าเนินการ 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ในงานพัฒนาสถาบันการเกษตร 

10,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการจดัฝึกอบรมช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ าท่วม
และประสบปญัหาภัยแล้ง 

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(พอ.สธ)   

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการส่งเสริมการจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพเพื่อการเกษตร 

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

 รวม  9  โครงการ 604,800 336,310 - - 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
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จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบ 
1 ค่าตอบแทนสวัสดิการ 

สมาชิก อปพร. 
50,000 99,500 - ด าเนินการ 

2 โครงการ 
ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  

220,000 58,840 - ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อปพร. 20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการจดัฝึกอบรมทบทวน 
แผนป้องกันอัคคีภัย  

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการจ้างเหมาบริการ 
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานป้องกันฯ
    

558,000 585,950 - ด าเนินการ 

6 โครงการ 
ปกป้องสถาบันส าคญัชองชาติ  

30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการจดักิจกรรมรณรงค์ 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

30,000 5,000 - ด าเนินการ 

8 โครงการจดัซื้อชุดตรวจสารเสพ
ติด 

30,000 6,400 - ด าเนินการ 

9 ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง 42,500   - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง 50,000 49,900 - ด าเนินการ 
11 ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีแห้ง 30,400 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 
 รวม  11  โครงการ 1,090,900 805,590- - - 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
 

เบิกจ่าย 
จากเงินสะสม 

หมายเหตุ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการจ้างเหมาบริการ 

งานสาธารณสุขรวมใจ 
1,227,600 1,109,800 - ด าเนินการ 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 

50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ตลาด
สด  

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ 45,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

 รวม  4  โครงการ 1,342,600 1,109,800 - - 
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ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย 

 
เบิกจ่าย 

จากเงินสะสม 
หมายเหตุ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 879,7๐๐ - - ไม่ได้

ด าเนินการ 

๒ โครงการจดังานวันเทศบาล  20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

๓ โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย 10,000 9,000 - ด าเนินการ 
๔ โครงการจดัฝึกอบรม 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

๕ โครงการจดัฝึกอบรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการจดัฝึกอบรม 
ยุติธรรมชุมชน 

20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 15,380 14,380 - ด าเนินการ 
8 ค่าซื้อเครื่องกรองน้ าดืม่ 321,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 
9 ค่าจัดซื้อ 

จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
15,300 15,300 - ด าเนินการ 

10 ค่าจัดซื้อมลัดิมเีดียโปรเจคเตอร ์ 32,700 32,700 - ด าเนินการ 

11 อุดหนุนโครงการศูนย ์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

65,700 65,700 - ด าเนินการ 

12 โครงการจดัท าแผนชุมชน 20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 50,000 43,500 - ด าเนินการ 
14 โครงการปั่นจักรยาน 20,000 - - ไม่ได้

ด าเนินการ 
15 โครงการประชาสมัพันธ์ 

การช าระภาษ ี  
10,000 8,200 - ด าเนินการ 

16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 32,000 32,000 - ด าเนินการ 

17 จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 85,000 85,000 - ด าเนินการ 

 รวม  17  โครงการ ๑,636,๗๘๐ 305,780 - - 
 รวมท้ังสิ้น  98  โครงการ รวมท้ังสิ้น  

11,649,840 
รวมท้ังสิ้น 

7,688,104.18 
รวมท้ังสิ้น  
579,220 

- 
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๓.๒ การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตาม                 
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ                 
เสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือ                
สั่งการดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  สรุปผลการประเมินรายละเอียด ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง                 
    ส่วนท้องถิ่น 

๒๐ ๑๗.๒๕ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๓.๑๒ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ ๕๖.๒๕ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๘.๗๕) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๘.๗๕) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๘.๖๓) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) (๔.๕๐) 
    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) (๔.๑๓) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๔.๓๘) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๔.๖๓) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) (๔.๒๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๔.๒๔) 
    ๓.๑๐ ผลผลิต / โครงการ (๕) (๔.๐๐) 

รวม ๑๐๐ ๘๖.๖๒ 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
 

ประเด็น         
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน         
ที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐาน          
ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ 
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง / การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

๑๗.๒๕ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๑.๘๘) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒) (๑.๘๘) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๑.๘๘) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่ม 
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(๒) (๑.๕๐) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา              
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า 
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) (๑.๕๐) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๑.๕๐) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๑.๖๓) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนิน 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ  

(3) (2.48) 
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ประเด็น         

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน          

ที่ได้ 
๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๓.๑๒ 
(๑.๘๘) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

(๑) (๑.๐๐) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ฯลฯ 

(๒) (๑.๓๘) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ 
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) (๑.๕๐) 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูม ิ
ศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวด 
ล้อมและการพัฒนา 

(๒) (๑.๘๘) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคท่ี 
อาจส่งผลตอ่การด าเนินงาน ได้แก ่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

(๒) (๑.๘๘) 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มี 
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนด 
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) (๑.๖๓) 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เช่น สรุปสถานการณ์การ 
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ และการประเมิน 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) (๑.๐๐) 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เช่น ผลที ่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(๑) (๑.๐๐) 
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ประเด็น         
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๓.ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 
๑๒) และ Thailand ๔.๐ 

  
(๑๐) 

  
(๘.๗๕) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์            
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสังคมแห่ง 
ชาติ (ฉบับท่ี ๑๒) และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๘.๗๕) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายหลกั 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๘.๖๓) 

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ มลีักษณะแสดงถึงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๔.๕๐) 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให ้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(๕) (๔.๑๓) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) (๔.๓๘) 

๓.๗ จดุยืน                   
ทางยุทธศาสตร ์

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(๕) (๔.๖๓) 

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่ง 
หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชี่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๔.๒๕) 

๓.๙ ความเช่ือมโยง    
ของยุทธศาสตร์              
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๑๒) Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผน 
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนฯ 

(๕) (๔.๒๕) 

  ๓.๑๐ ผลผลิต / 
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลติที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดยีวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่ 
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง 

(๕) (๔.๐๐) 



ถูกต้องและครบถ้วย 
                            รวมคะแนน 65 56.๒7 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๘.๘๘ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๘.๗๕ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๘.๖๓ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๘.๖๓ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๒.๒๕ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) (๔.๒๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๔.๖๓) 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) (๔.๕๐) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๔.๕๐) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ๑๒) 

(๕) (๔.๓๘) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) (๔.๐๐) 
     ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (๕) (๔.๖๓) 
    ๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๔.๒๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) (๔.๕๐) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๔.๕๐) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) (๔.๕๐) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) (๔.๒๕) 
                                           รวม ๑๐๐ ๘๗.๗8 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 
ประเด็น         

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน          

ที่ได้ 
๑.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ปัจจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลง 
ที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ         
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๘.๘๘ 

๒.การประเมินผล          
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ
ในเชิงปริมาณ 

(๑) การควบคุมที่มตีัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ                     
เช่น  การวัดจ านวนโครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเอง 
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตาม 
ที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบโครงการที่ด าเนินการในเชิงปรมิาณ 

๑๐ ๘.๗๘ 

๓.การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ
ในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน า 
เอาเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ที ่
ด าเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม ่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่ง 
ของวัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผลผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณ 
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ด าเนินการในเชิง 
คุณภาพ 

๑๐ ๘.๖๓ 

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการโดยใช้หลักการบูรณาการร่วมกับ อปท.ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 

๑๐ ๘.๖๓ 
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ประเด็น         

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน          

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ 
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ 
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๖๐ 
(๕) 

๕๒.๒๕ 
(๔.๒๕) 

๕.๒ ก าหนดวัตถ ุ
ประสงคส์อดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบั 
ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกับหลักการและเหตุผล วิธีการ 
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๔.๖๓ 

๕.๓ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณ 
ได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คือ 
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ 
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ได้บอดชัดลงไปว่าใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๔.๕๐ 

๕.๔ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (๓) การพฒันาเสรมิสร้างศักยภาพคน  
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิด
ความมั่นคง มั่นคั่งยั่งยืน 

(๕)  ๔.๕๐ 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ๑๒) (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวสิัยทัศนภ์ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็น 
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  

(๕) ๔.๓๘ 

๕.๖ โครงการ 
มีความสอดคล้อง 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยน 
จากการผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจาก 
การเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง 
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ 
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕ ๔.๐๐ 
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ประเด็น         

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน          

ที่ได้ 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน 
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๔.๖๓ 

๕.๘ โครงการแกไ้ข 
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ก าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ 
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๕) ๔.๒๕ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอ้งค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประกาในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ประหยัด (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(๓) ความมีประสิทธิผล (๔) ความยุติธรรม (๕) ความโปร่งใส 
 

(๕) ๔.๕๐ 

๕.๑๐ มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไมม่ากว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละหา้ของ 
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือรายจา่ย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(๕) ๔.๕๐ 

๕.๑๑ มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงานท่ีสามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผลได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกดิจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาด 
ว่าจะไดร้ับ) 

(๕) ๔.๕๐ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ไดร้ับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ 
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมิน 
ผลระดับความส าเร็จได้ (๓) ระบสุิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้ (๔) เป็นเหต ุ
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) ๔.๒๕ 
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 ๓.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวและวัดความพึงพอใจ 

  การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
เนื่องจากการติดตามและจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่าได้มีการปฏิบัติ 
ตามข้ันตอน และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินผล 
ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลต าบล 
หนองบัวระเหว  จึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวมากน้อยเพียงใด  ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้ 
รับทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป 

   แบบประเมินตนเอง (แบบที่ ๑) 

  เป็นการติดตามที่ใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ก าหนดไว้  โดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมประชาชนครบทุกเพศทุกวัย ,อาชีพ, 
พ้ืนที่ในต าบลหนองบัวระเหว สรุปได้ดังนี้ 

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตารางท่ี ๑ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
    

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๔๖ ๔๖.๐๐ 
หญิง ๕๔ ๕๔.๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

   จากตารางท่ี ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๔๖  คน  
 คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐  เป็นหญิง จ านวน ๕๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐  

   ตารางท่ี ๒ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
    

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
อายุ ๒๐-๓๐ ปี ๒๒ ๒๒.๐๐ 
อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๒๕ ๒๕.๐๐ 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๒๑ ๒๑.๐๐ 
อายุ ๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๑๕.๐๐ 

มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๗ ๑๗.๐๐ 
 ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

   จากตารางท่ี ๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี  



 จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ รองลงมาอายุ ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ และอายุ ๔๑-๕๐ ป ี
 คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ และอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ และต่อสุดอายุ ๔๑-๕๐ ปี  

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ 
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  ตารางท่ี ๓ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๑๒ ๑๒.๐๐ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๒๐ ๒๐.๐๐ 
อนุปริญญาหรือเทียมเท่า ๓๔ ๓๔.๐๐ 

ปริญญาตรี ๒๗ ๒๗.๐๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๗ ๗.๐๐ 

อ่ืน ๆ ๐ ๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

  จากตารางท่ี ๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐  รองลงมาระดับปริญญาตรี ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐  
และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ๒๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และระดับประถมศึกษา ๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐๐  และต่ าสุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ 

  ตารางท่ี ๔ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
   

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ๒๓ ๒๓.๐๐ 

บริษัท / ห้างร้าน ๑๑ ๑๑.๐๐ 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ๒๐ ๒๐.๐๐ 

รับจ้าง ๑๒ ๑๒.๐๐ 
นักเรียน / นักศึกษา ๑๐ ๑๐.๐๐ 

เกษตรกร ๒๔ ๒๔.๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

  จากตารางท่ี ๔ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามระดับเกษตรกร ๒๔ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๔.๐๐  รองลงมาคือระดับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐  และระดับค้าขาย/ 
ธุรกิจส่วนตัว ๒๐ คน คิดเป็นร้อย ๒๐.๐๐ และระดับรับจ้าง ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และระดับบริษัท/ 
ห้างร้าน ๑๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ ระดับต่ าสุดนักเรียน/นักศึกษา ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวในภาพรวม 
          ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจในโครงการหลัก ๆ ที่ด าเนินการโดย เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๑๘.๒๓ ๒๕.๑๔ ๓๖.๔๖ ๑๖.๘๕ ๓.๓๑ 
๒) ความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๒๗.๐๗ ๒๑.๕๕ ๓๕.๓๖ ๑๒.๙๘ ๓.๐๔ 
๓) ระดับความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ ๓๔.๕๓ ๓๑.๒๐ ๒๖.๘๐ ๕.๘๐ ๑.๖๖ 
๔) ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ ๓๒.๐๔ ๒๘.๔๕ ๒๓.๒๐ ๑๓.๘๑ ๒.๔๙ 
๕) ความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๓๕.๖๔ ๒๕.๓๔ ๒๓.๔๘ ๑๔.๓๖ ๑.๑๐ 

รวม ๒๙.๕๐ ๒๖.๓๕ ๒๙.๐๖ ๑๒.๗๖ ๒.๓๒ 
 

จากตารางท่ี ๕ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการหลัก ๆ ที่ด าเนินการโดย เทศบาลต าบลหนองบัว- 
ระเหว 
ในภาพรวม อยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๖ ของ
ประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 
 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวประเด็นระดับความพึงพอใจ 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ๒๑.๕๕ ๓๔.๕๓ ๒๘.๑๘ ๑๒.๗๑ ๓.๐๔ 
๒) การด าเนินงานตามนโยบาย ๒๓.๐๒ ๓๒.๓๒ ๓๒.๓๒ ๑๐.๕๐ ๑.๖๖ 
๓) การออกเยี่ยมเยือนประชาชน ๓๔.๒๕ ๓๔.๕๓ ๒๒.๙๓ ๗.๑๘ ๑.๑๐ 
๔) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๑๙.๐๖ ๓๓.๔๓ ๓๕.๖๔ ๖.๖๓ ๕.๒๕ 
๕) การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการ ๒๖.๕๒ ๒๕.๖๙ ๒๘.๑๘ ๑๗.๖๘ ๑.๙๓ 
๖) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๔.๙๒ ๓๓.๔๓ ๓๐.๑๑ ๑๔.๙๒ ๖.๖๓ 
๗) การริเริ่มหรือเสนอแนะโครงการพัฒนาใหม่ ๆ ๒๓.๒๐ ๒๓.๗๖ ๒๔.๐๓ ๑๗.๖๘ ๑๑.๓๓ 

รวม ๒๓.2๔ ๓๑.๑๐ ๒๘.๗๗ ๑๒.๔๗ ๔.๔๒ 
 

จากตารางท่ี ๖ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 28.77 ของ
ประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว(ในแต่ละยุทธศาสตร์) 
ตารางท่ี ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ             
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๒๗.๙๐  ๓๐.๓๙ ๓๔.๒๕ ๔.๑๔ ๓.๓๑ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๘๐  ๒๕.๙๗ ๓๒.๓๒ ๑๐.๗๗ ๔.๑๔ 

๓) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๗๓  ๓๐.๖๖ ๓๒.๐๔ ๓.๕๙ ๔.๙๗ 
๔) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๒๖.๘๐  ๒๗.๖๒ ๒๔.๐๓ ๒๑.๕๕ - 

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๒๓.๒๐  ๒๖.๘๐ ๒๙.๘๓ ๑๙.๖๑ ๐.๕๕ 

รวม ๒๖.๖๙  ๒๘.๒๙ ๓๐.๕๐ ๑๑.๙๓ ๒.๖๐ 

จากตารางท่ี ๗ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ในยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๕๐ รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๙ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 

 ตารางท่ี ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ                   
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๑๗  ๒๓.๔๘ ๒๖.๘๐ ๒๑.๕๕ ๘.๐๑ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๒๔.๕๙  ๒๗.๙๐ ๒๖.๘๐ ๑๗.๔๐ ๓.๓๑ 

๓) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๗.๓๕  ๓๒.๖๐ ๓๒.๓๒ ๖.๓๕ ๑.๓๘ 
๔) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๒๓.๒๐  ๒๖.๘๐ ๒๙.๐๑ ๒๐.๗๒ ๐.๒๘ 

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕.๙๗  ๒๗.๖๒ ๒๘.๔๕ ๑๑.๘๘ ๖.๐๘ 

รวม ๒๔.๒๕  ๒๗.๖๘ ๒๘.๖๗ ๑๕.๕๘ ๓.๘๑ 

จากตารางท่ี ๘ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัว- 
ระเหว 
ในยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๘ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 
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ตารางท่ี ๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ              
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๒๓.๒๐  ๒๗.๐๗ ๒๙.๕๖ ๑๙.๖๑ ๐.๕๕ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๒๔.๘๖  ๓๐.๑๑ ๒๖.๘๐ ๙.๓๙ ๘.๘๔ 

๓) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๓.๔๘  ๒๙.๘๓ ๒๙.๕๖ ๑๖.๐๒ ๑.๑๐ 
๔) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๒๓.๒๐  ๒๐.๑๗ ๒๒.๓๘ ๒๖.๘๐ ๗.๔๖ 

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๒๑.๘๒  ๒๓.๒๐ ๒๖.๘๐ ๒๓.๒๐ ๔.๙๗ 

รวม ๒๓.๓๑  ๒๖.๐๘ ๒๗.๐๒ ๑๙.๐๑ ๔.๕๙ 

จากตารางท่ี ๙ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัว-             
ระเหว 
ในยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๒ 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๘ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 

ตารางท่ี ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงและการรักษาความสงบ 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ             
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๒๗.๐๗ ๒๗.๓๕ ๒๘.๑๘ ๑๔.๖๔ ๒.๗๖ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๗๒  ๑๗.๖๘ ๒๖.๘๐ ๒๓.๒๐ ๑๑.๖๐ 

๓) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๗.๓๕  ๒๗.๖๒ ๒๗.๙๐ ๑๖.๕๗ ๐.๕๕ 
๔) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๒๒.๙๓  ๒๕.๖๙ ๒๖.๘๐ ๒๔.๐๓ ๐.๕๕ 

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๒๗.๓๕  ๒๗.๖๒ ๒๘.๑๘ ๑๔.๙๒ ๑.๙๑ 

รวม ๒๕.๐๘  ๒๕.๑๙ ๒๗.๕๗ ๑๘.๖๗ ๓.๔๘ 

จากตารางท่ี ๑๐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัว- 
ระเหว 
ในยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน  
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๗ รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙ ของประชากรที่เข้าร่วม 
การส ารวจ 
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ตารางท่ี ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ           
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๒๔.๐๓  ๒๕.๙๗ ๒๙.๘๓ ๑๗.๙๖ ๒.๒๑ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๒๕.๙๗  ๑๔.๙๒ ๒๘.๑๘ ๒๗.๐๗ ๓.๘๗ 

๓) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๘๙  ๒๓.๒๐ ๒๕.๑๔ ๒๕.๑๔ ๖.๖๓ 
๔) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๒๓.๒๐  ๒๖.๐๘ ๒๕.๙๗ ๒๒.๖๕ ๑.๓๘ 

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๒๐.๔๔ ๒๐.๑๗ ๒๕ฅ๙๗ ๒๒.๙๓ ๑๐.๕๐ 

รวม ๒๒.๗๑  ๒๒.๒๑ ๒๗.๐๒ ๒๓.๑๕ ๔.๙๒ 

จากตารางท่ี ๑๑ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัว- 
ระเหว 

ในยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน  
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๒ รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๕ ของประชากรที่เข้าร่วม                 
การส ารวจ 
 

ตารางท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๓๐.๑๑  ๒๓.๔๘ ๓๔.๘๑ ๕.๘๐ ๕.๘๐ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๗๒  ๒๔.๕๙ ๓๒.๘๗ ๑๙.๘๙ ๑.๙๓ 

๓) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๖.๘๐  ๒๗.๓๕ ๒๖.๘๐ ๑๗.๖๘ ๑.๓๘ 
๔) ผลการด าเนินโครง/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๒๗.๐๗  ๒๖.๘๐ ๒๙.๘๓ ๑๓.๕๔ ๒.๗๖ 

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๓๐.๓๙   ๓๔.๕๓ ๒๖.๘๐ ๖.๙๑ ๑.๓๘ 

รวม ๒๗.๐๒  ๒๗.๓๕ ๓๐.๒๒ ๑๒.๗๖ ๒.๖๕ 

จากตารางท่ี ๑๒ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัว- 
ระเหว 



ในยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน  
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๒ รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ ของประชากรที่เข้าร่วมการ
ส ารวจ 
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ตารางท่ี ๑๓ สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๖.๖๙  ๒๘.๒๙ ๓๐.๕๐ ๑๑.๙๓ ๒.๖๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๒๔.๒๕  ๒๗.๖๘ ๒๘.๖๗ ๑๕.๕๘ ๓.๘๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒๓.๓๑  ๒๖.๐๘ ๒๗.๐๒ ๑๙.๐๑ ๔.๕๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง
และการรักษาความสงบฯ 

๒๕.๐๘  ๒๕.๑๙ ๒๗.๕๗ ๑๘.๖๗ ๓.๔๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๒.๗๑  ๒๒.๒๑ ๒๗.๐๒ ๒๓.๑๕ ๔.๙๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
การบริหาร 
จัดการที่ดี 

๒๗.๐๒  ๒๗.๓๕ ๓๐.๒๒ ๑๒.๗๖ ๒.๖๕ 

รวม ๒๔.๔๔  ๒๖.๐๙ ๒๘.๑๔ ๑๗.๒๔ ๔.๑๐ 

จากตารางท่ี ๑๓ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๔ 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 
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บทที ่๔ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ในภาพรวม 

มีความพึง พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ และจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล มีความพึง พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๔ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลหนองบัวระเหว ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความพร้อมรับทุกสถานการณ์ 
การด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ฯ ปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖3  ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ รวมจ านวน 115 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
80,702,๑65 บาท โดยมีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน จ านวน 93 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
11,649,840 บาท  

  รายละเอียดจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
  ในภาพรวมแต่ละด้าน   ดังนี้ 

๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

ในภาพรวม มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๙ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 

  ๒.ด้านคุณภาพชีวิต   
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๒8.๖๗  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๘ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ  

๓.ด้านเศรษฐกิจ  
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ในภาพรวม มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๒  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๘ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 

๔.ด้านการรักษาความม่ันคงและการรักษาความสงบ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

ในภาพรวม มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 27.๕7  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๒5.19 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 
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  ๕.ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

ในภาพรวม มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.02  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒3.๑5 ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ   

๖.ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

ในภาพรวม มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๒  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ ของประชากรที่เข้าร่วมการส ารวจ 

  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ทั้ง  6 ด้าน    
     พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖3  รวมทุกยุทธศาสตร์  
มีความพึงพอใจ    อยู่ในระดับปานกลาง    คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๑๔  
รองลงมา  อยู่ในระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๐๙   ของประชากร 

ที่เข้าร่วมการส ารวจ 
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  เรื่อง  ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

  1. ปัญหา  และอุปสรรค 

       - ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มีการพัฒนาที่แตกต่างกัน 

       - ความต้องการของประชาชนบางโครงการถูกจ ากัดโดยระเบียบ /ข้อกฎหมาย หรือถูกยับยั้ง 
การด าเนินโครงการจากหน่วยตรวจสอบ ฯ ท าให้การด าเนินโครงการ /กิจกรรม ไม่สามารถตอบสนอง  
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

       - ปัญหาความไม่ชัดเจนในการก าหนดอ านาจหน้าที่ท้องถิ่น 

       - โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นมีความซับซ้อน 

       - ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       - ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดแผนปฏิบัติ  ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

       - ทัศนคติที่แตกต่างกัน  อาจเป็นปัจจัยและข้อจ ากัดของความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น   

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ส่งผลให้ขาดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ทั้งอ าเภอ 
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       2. แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

  (1) ควรบริหารจัดการเรื่องงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ 

  (2) ควรมีการประชาคมทุกระดับ  ควรให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการประชุม     

ประชาคม  เพื่อจะได้ด าเนินการจัดท าแผน /โครงการ ที่สอดรับกับปัญหาความต้องการของประชาชน 

ได้อย่างแท้จริง 

  (3) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์                        
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

    
 

 
 

 


