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ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองสองห้อง จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้องและ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564)  ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง โดยมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์ต่อการติดสินใจในการบริหารท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองสองห้อง  

 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                               

                                                                                                     เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
                       ธันวาคม  2564 
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ส่วนที่   1   
บทน า 

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)  เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารงาน  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดขอบเขตไว้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองสองห้องได้ก าหนดรอบระยะเวลา 1 ปี  และ
รายงานผลให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้องทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีอย่างน้อย  1  ครั้ง  เพ่ือให้
ทราบผลความสอดคล้องและความส าเร็จของยุทธศาสตร์และโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ก าหนด  โดยแต่ละโครงการจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด  อันจะ
สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบถึงผล
การด าเนินงาน ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด  การติดตามไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือวัด
ระดับความส าเร็จหรือบอกถึงความล้มเหลวของการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือเป็นการปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้หรือไม่  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมได้รับ
ประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด  ปัญหาในการด าเนินงาน  เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน  ส่วนการประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ
หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม และต้อง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง และเท่ียงธรรม  

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 2.1  ความก้าวหน้าของโครงการที่ก าลังด าเนินการ/ความส าเร็จของโครงการที่ท าไปแล้ว  ว่าได้ผลมาก
น้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 2.2  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน  เช่น  ปัญหาทางการเงิน (การเบิกจ่ายล่าช้า)  
ปัญหาด้านบุคลากร  ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอ่ืน ๆ  และการหาวิธี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 
 2.3  ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง  มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ  ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการต่อไป 
 2.4  ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ  ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

ขั้นตอนที่ 1   แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้        
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวนสองคน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก  

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้ 

ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)  

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2)  

ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง  
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน  ท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  

ขั้นตอนที่ 5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.  กรอบ  แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 4.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้องได้ก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ 2 ครั้ง ก าหนดรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) และ 
(เมษายน – กันยายน)  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 4.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล     

1. กรอบเวลา (time & timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2. ความสอดคล้อง (relevance)  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับมหภาค ระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. ความพอเพียง (adequacy)  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อ
ประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน  และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานของท้องถิ่น 
  4. ความก้าวหน้า (progress)  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น เช่น การศึกษา  
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
  5. ประสิทธิผล (efficiency)  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน (วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์) ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่                 
            6. ประสิทธิผล (effectiveness)  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชน
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
  7. ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  ประชาชน  ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบถึงภาพรวมในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท ากิจกรรมที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  8. การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
สังคม  สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน
โครงการ  กระบวนการเหมาะสม  ถูกต้องหรือไม่ 

 ● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย  เพราะเหล่านี้ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด  แบ่งออกเป็น 
  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย 
สังคม สิ่งแวดล้อม  โดยวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (Integration)  ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์นี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพภายในท้องถิ่น  ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-
Chain Analysis)  การวิ เคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources)  เป็นการ
วิเคราะห์  ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

 ●ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ในท้องถิ่น 

2. เครื่องมือ  ได้แก่  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการติดตามและประเมินผล  เช่น แบบสอบถาม  แบบ
สัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบบันทึกการสังเกต  แบบ
ตรวจสอบ  แบบบันทึกข้อมูล  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ 

3. กรรมวิธี  ได้แก่  วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผลต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตรวจกับ
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ตรวจดูทรัพย์สินความมีอยู่จริง หรือสภาพของทรัพย์สิน ซึ่งการ
ก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ด้วย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  จะมีการบรรยายวิธีการโดยรวม  ซึ่งจะระบุสถานที่  
กลุ่มประชากร  เครื่องมือที่ใช้  ขั้นตอนต่าง ๆ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล  ผลของการติดตามและประเมิน
ในภาพรวม  ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร  การตั้งข้อสังเกต 

   วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (Structure)  ของการวางแผนพัฒนาและแนวทางการ 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  รวมทั้งอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง  มีผลต่อการค้นหาค าตอบ  หากเป็น 

ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล  วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้วหรือ
อาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)  สังเกต (observe) หรือวัด 
(measurement) ในพ้ืนที่จากผู้ที่เก่ียวข้อง  เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นข้อมูลที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้จากการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถก าหนดเครื่องมือได้ตามความเหมาะสม   

ดังนี้ 
     1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurments)  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง
รวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน 
     2. การสัมภาษณ์ (Interviews)  อาจสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่ม  แบ่งเป็น 
                           2.1  การสัมภาษณ์แบบทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
        2.2  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)  เป็นการพูดสนทนาแบบไม่
มีแบบสัมภาษณ์ก าหนดไว้  การสัมภาษณ์เป็นภาพกว้างที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการให้ได้ข้อมูลโดยวิธีการเชิง
คุณภาพ   ได้แก่  แบบสนทนาตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล  และแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลหลัก  มีความส าคัญ  มีประสบการณ์มากกว่า
บุคคลอื่น 
      3. การสังเกต (Observations) 
         เป็นการเฝ้าดูสิ่งที่ต้องการอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน  มีการบันทึกการสังเกต  
แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต  แบ่งออกได้  2  ประเภท 
                            3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)  เป็นการสังเกตโดยเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
                            3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation)  เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม  
หมู่บ้าน/ชุมชน 
       4. การส ารวจ (Surveys) หมายถึง  ส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ  ความต้องการของยุทธศาสตร์ 
        5. เอกสาร (Documents)  การศึกษาจากเอกสารมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเอกสาร
เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจัดท าไว้แล้ว  เพื่อดูความสอดคล้อง  ความน่าเชื่อถือ  ความครบถ้วน สมบูรณ์ 
                การวัดผลในเชิงปริมาณ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม   
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  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ในการน าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลใช้รูปแบบพรรณนา โดยมีการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ ข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งรวบรวมข้อมูลมาจากท้ังภาคประชาชนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองสองห้องผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 5.1  เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงานเป็นไปอย่างเพียงพอที่จะให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
 5.2  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที 
 5.3  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 5.4  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

       1. วิสัยทัศน์ 

            “สร้างคน  สร้างงาน  สร้างเทศบาล  ถามความต้องการของประชาชน” 

       2.  ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะและธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น 

       3.  เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ก่อสร้างถนน ปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนนทั้งสายหลักและสายรอง  และท่อระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงการส่งเสริมความม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หน่วยกู้ชีพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  การกีฬา  และนันทนาการ  ส่งเสริมท านุบ ารุงด้านศาสนา 
วัฒนธรรม  อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ส่งเสริมสาธารณสุขสุขภาพอนามัย  การควบคุมป้องกันโรค  และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
 5. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและ
ธรรมชาติ 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ให้ปฏิบัติงานบริการประชาชนรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ออกเยี่ยมประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  จัดท าประชาคมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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      4.  ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนถนน ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากข้ึน 

 2.  เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา  ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
กีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง  และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ประชาชนในพืน้ที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4.  ชุมชนปลอดโรคติดต่อ  คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 5.  สภาพแวดล้อมในชุมชนปลอดมลพิษ  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 6.  เทศบาลสามารถบริการประชาชนได้ทันตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

       5.  ค่าเป้าหมาย 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ร้อยละของจ านวนถนน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ร่องระบายน้ าที่มีมาตรฐาน 
           - ร้อยละของจ านวนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
  - ร้อยละของประชาชนปลอดจากยาเสพติด  การโจรกรรม อาชญากรรม  อุบัติเหตุ  สาธารณภัย
ต่าง ๆ  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  - ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา และนันทนาการ 
  - ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง 
  - ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  - ร้อยละของประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเสริมรายได้ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  - ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
           - ร้อยละของประชาชนที่ปลอดโรคติดต่อ 
           - ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะและธรรมชาติ 
  - ร้อยละของครัวเรือนรู้จัดการกับขยะอย่างถูกวิธีโดยค านึงถึงการเกิดมลภาวะตามมา 
  - ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  - ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เขตอ าเภอหนองสองห้อง 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น 
  - ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน 
  - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ทันสมัย 
                     - ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
      6.  กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม 
และท่ัวถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  สร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
 6.  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ค้ารายย่อย 
 7.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เทคนิควิธีและการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปใช้ใน 
การประกอบอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 8.  สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง 
 9.  ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 
 10.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 11.  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์  ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 12.  พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 13.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 14.  เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการด้านระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 15.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกกระบวนงานรวมถึงสนับสนุนหน่วยราชการอ่ืนที่เกิด
ประโยชน์ในท้องถิ่น 
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          1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
       

         

        จ านวนโครงการพัฒนา       

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

ที่ได้รับอนุมัติเข้า
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
เข้าเทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

ที่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 43 40.19 22 20.56 21 19.63 18 16.82 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 26 24.30 16 14.95 10 9.35 10 9.35 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 2.80 3 2.80 0 0.00 1 0.93 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 7 6.54 4 3.74 3 2.80 3 2.80 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 18 16.82 7 6.54 11 10.28 3 2.80 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 10 9.35 9 8.41 1 0.93 2 1.87 

รวม 107 100.00 61 57.01 46 42.99 37 34.58 
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1.3  สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับอนุมัติเข้าเทศบัญญัติ ได้ด าเนินการเบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ(%) โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43     25,962,400  22      5,176,600  18      4,076,300  16.82 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 26       6,858,830  16      5,229,330  10      4,884,630  9.35 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและ
พอเพียง 3         530,000  3         480,000  1 

        
447,585  0.93 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 7         379,700  4         191,000  3 

        
159,861  2.80 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและ 18     11,708,100  7      1,212,900  3      1,075,800  2.80 
ธรรมชาติ              
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น 10       1,615,000  9         325,000  2 

          
55,000  1.87 

              

รวม 107   47,054,030  61   12,614,830  37   10,699,176  34.58 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 6 ข้อ 29  โดยประเมินความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
   3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
   3.5 กลยุทธ์ (5)  
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
   3.8 แผนงาน (5)  
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวม 100  
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ประเด็น          
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนเต็มได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ            
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง            
การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
ปกครองการเลือก ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน 
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ 
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ต้นการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(8) การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

20 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 

(2) 
 
 

(2) 
 
 

(2) 
 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 
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ประเด็น      
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนเต็มได้ 

 
 
 
 
 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ 
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิดร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม 
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์ปกครอง
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความการเชื่อมโยง ความ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 
 

(3) 
 
 

 
15 
 
 

(5) 
 
 
 
 

(1) 
 
 

(1) 
 
 
 

(1) 
 
 

(1) 
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ประเด็น         
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย 
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐาน 
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการไขปัญหา 
การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

 
 

(3) 
 
 
 
 
 

(3) 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร  
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง 
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

65 
 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร    
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่นยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

(10) 
 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ 
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(10) 
 

 
3.4 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
องค์กรส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

(5) 
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ประเด็น          
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
3.5 กลยุทธ์ 

 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ 
วิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 
(5) 

 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 
(5) 

 

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ 
เกิดบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก 
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 
(5) 

 

 
 
3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด 
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา โดยระบุ 
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

 
 

(5) 

 

3.9 ความเชื่อม 
โยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

(5) 
 

 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น 
ชุดกลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกันเป็นต้น เพ่ือ 
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาอย่าง 
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวม 100  
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2.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 6 ข้อ 29  โดยประเมินความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5)  
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(5)  

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างในประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)  
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)  
  5.12 ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  

รวม 100  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ 
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผน  
พัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง 
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวน 
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีเป้าหมายเอาไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร   สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการที่ 
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผน  
พัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ 
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ 
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ 
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการที่ 
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quanlitative) 
 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐและหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP)  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้ 
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องของความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง 
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจ านวนได้เท่าไร กลุ่มเป้าหมาย 
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงานและ 
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ 
โครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 

60 
(5) 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน           
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ 
ไทย 2580 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย 
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ 
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ 
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง 
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก 
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก 
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน 
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้ว 
ต่อยอดความได้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.7 โครงการ 
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ 
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน 
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ 
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการต่อ 
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด 
ความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ 
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี 
ความสอดคล้องกับ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ 
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ 
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า 
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ 
ในรูปแบบอื่น ๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวชีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที ่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธผิล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพงึพอใจ
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รบั) 

(5)  



     

 

26 
 

ประเด็น                  
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล 
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า 
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ 
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม 
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก 
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวม 100  
 

 
 
  2.3  ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

1. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 
1.1 ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.2 ก าหนดแบบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.3 ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี 
1.4 สรุปและจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
1.6 เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
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2. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 
2.1 ประสานและขอข้อมูลโครงการ/กิจกรรมกับส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ได้แก่ 

ส านักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.2 ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
2.3 ใช้วิธีสัมภาษณ์ สอบถาม และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลประจ าปี 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 
3.1  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
3.2  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) , แผนด าเนินงาน  
3.3  เอกสารการเงิน งบประมาณ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ) 
3.4  แบบส ารวจข้อมูลอื่น ๆ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติและประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองสองห้อง ประจ าปี พ.ศ. 2561 (เมษายน - กันยายน 2561)  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ประเมินความสอดคล้องยุทธศาสตร์ต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  คะแนนที่ได้ 100  จากคะแนนเต็ม 100 

2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2  ได้รับอนุมัติและประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองสองห้อง ประจ าปี พ.ศ. 2561 (เมษายน - กันยายน 2561) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ประเมินความสอดคล้องโครงการต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  คะแนนที่ได้ 100  จากคะแนนเต็ม 100 

3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น ามาวิเคราะห์แสดงในรูปแบบตาราง ดังนี้ 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
แบบท่ี 1  :  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ประเด็นการประเมิน 
        มี         
การด าเนินงาน 

        ไม่มี           
   การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  องค์กรการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น   
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4. มีการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล  

 

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17. มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ผู้ก ากับ
ดูแล บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 

18. มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นทันตามก าหนดเวลา   
19. มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ   
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แบบท่ี 2  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เทศบาลต าบลหนองสองห้อง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 (พ.ศ. 2561) ปีที่ 2 (พ.ศ. 2562) ปีที่ 3 (พ.ศ. 2563) ปีที่ 4 (พ.ศ. 2564) ปีที่ 5 (พ.ศ. 2565) รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 4 1,975,000 39 25,217,400 54 39,230,600 51 42,508,240 148 108,931,240 

2. ด้านการศึกษา ประเพณี
และวัฒนธรรม 

- - - - 23 6,641,330 25 6,791,330 25 6,591,330 73 20,023,990 

3. ด้านเศรษฐกิจชุมชนให้
มั่นคงและพอเพียง 

- - - - 3 530,000 5 630,000 5 630,000 13 1,790,000 

4. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

- - - - 7 379,700 9 419,800 9 2,889,700 25 3,689,200 

5. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะและ
ธรรมชาติ 

- - 3 1,350,000 18 11,708,100 10 19,065,000 10 6,765,000 37 38,888,100 

6. ด้านศักยภาพขององค์กร
เพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรในการบริหารราชการ
ท้องถิ่น 

- - - - 10 1,615,000 11 1,175,000 11 1,175,000 32 3,965,000 

รวม - - 7 3,325,000 100 46,091,530 114 67,311,730 111 60,559,270 332 177,287,530 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

งบตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ีพ.ศ. 2564 (1) 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(2) 

รวม  
(1)+(2) 

เบิกจ่าย 
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ
คิดเป็นร้อยละ 

การเบิกจา่ยคิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณรายจา่ย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

54 39,230,600 24 5,688,000 16 8,623,900 40 14,311,900 33 13,198,200 
40 
(54) 

74.08 
13,198,200 
(14,311,900) 

92.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การศึกษา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

25 6,791,330 20 6,296,810 - - 20 6,296,810 13 5,802,860 
20 
(25) 

80.00 
5,802,860 
(6,296,810) 

92.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและ
พอเพียง 

5 630,000 3 230,000 - - 3 230,000 - - 
3 
(5) 

60.00 
- 

(0) 
- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

9 419,800 4 248,200 - - 4 248,200 2 73,294 
4 
(9) 

44.45 
73,294 

(248,200) 
29.53 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะและ
ธรรมชาติ 

10 19,065,000 6 970,968 - - 6 970,968 5 964,718 
6 

(10) 
60.00 

964,718 
(970,968) 

99.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร เพิ่ม
ขีดความสามารถขององค์กร
ในการบริหารราชการท้องถิ่น 

11 1,175,000 8 627,021 - - 8 627,021 4 439,140.50 
8 

(11) 
72.73 

439,140.50 
(627,021) 

70.04 

รวม 114 67,311,730 65 14,060,999 16 8,623,900 81 22,684,899 57 20,478,212.50 
81 

(114) 
71.06 

20,478,212.50 
(22,454,899) 

91.20 
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5. สรุปโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จและ

เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา, แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 33 82.50 - - - - 7 17.50 - - 40 49.39 

2. ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
(แผนงานการศึกษา, แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

13 65.00 - - - - 7 35.00 - - 20 24.70 

3. ด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

- - - - - - 3 100 - - 3 3.71 

4. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, แผนงานสาธารณสุข) 

2 50.00 - - - - 2 50.00 - - 4 4.94 

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
และธรรมชาติ (แผนงานสาธารณสุข, แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน) 

5 83.34 - - 1 16.67 - - - - 6 7.41 

6. ด้านศักยภาพขององค์กรเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการ
ท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป, แผนงานสร้าง        
ความเข้มแข็งของชุมชน) 

4 50.00 - - - - 4 50.00 - - 8 9.88 

รวม 57 70.37 - - 1 1.24 23 28.40 - - 81 100.00 
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6. รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสองไทยพัฒนา หมู่
ที่ 4 บ้านไทยนิยม 

ถนน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 785 ตารางเมตร 

 463,500 
*(โอนเพิ่ม งปม.

466,000) 
- - - ถนนพื้นที่ 785 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ าข้าง
ทาง  ถนนเทศบาล 17 ซอยบ้าน นายเกรียงศักด์ิ  
มาตย์นอก  หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง 

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 35 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร ราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร 

140,000 
(งปม.141,000) 

- - - 
ถนน พื้นที่ 98 ตารางเมตร 
รางระบายน้ า ยาว 38 เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยข้างโรงเรียนบ้าน 
หนองสองห้อง หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ 

รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

199,000 
(งปม.200,000) 

- - - รางระบายน้ า ยาว 88 เมตร น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอย
ขนมจีน  หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง 

รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

173,000 
(งปม.174,000) 

- - - รางระบายน้ า ยาว 75 เมตร น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

5 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอย
เจริญพล  หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง 

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 102 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

236,000 
(งปม.240,000) 

- - - 
รางระบายน้ า ยาว 102 
เมตร 

น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

6 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอย
ไทยเจริญ 2  หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ 

รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 176 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

400,000 
(งปม.401,000) 

- - - 
รางระบายน้ า ยาว 176 
เมตร 

น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

7 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอย
สมบูรณ์สุข  หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี 

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

307,500 
(งปม.309,000) 

- - - 
รางระบายน้ า ยาว 135 
เมตร 

น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

8 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ถนน
เทศบาล 16  หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง 

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 188 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

427,000 
(งปม.428,000) 

- - - 
รางระบายน้ า ยาว 188 
เมตร 

น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ถนน
เทศบาล 14  หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 117 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

271,000 
*(โอนเพิ่ม งปม.

276,000) 
- - - 

รางระบายน้ า ยาว 117 
เมตร 

น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

10 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนประชา
นิยม    หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม 

วางท่อระบาบน้ า คสล. ชั้น 3  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า ยาว 257  เมตร 

431,500 
(งปม.435,000) 

- - - ท่อระบายน้ า ยาว 257 เมตร น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

11 
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน      
หมู่ที่ 1  บ้านหนองสองห้อง 

หอกระจายข่าวโครงเหล็ก พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 จุด 

197,000 
(งปม.200,000) 

- - - 
หอกระจายข่าวโครงเหล็ก 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง กองช่าง 

12 
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน       
หมู่ที่ 16  บ้านไทยเจริญ 

หอกระจายข่าวโครงเหล็ก พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 จุด 

99,000 
(งปม.100,000) 

- - - 
หอกระจายข่าวโครงเหล็ก 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง กองช่าง 

13 
โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 หมูที่ 17 บ้านรัตวารี 

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 117 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30  

333,500 
(งปม.335,000) 

- - - 
รางระบายน้ า ยาว 117 
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 
โครงการยกระดับถนนดิน ซอยหลังเทศบาล 2 
หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ 

ยกระดับถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
354 เมตร หนา 0.70 เมตร หินคลุก
เกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 
354 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

240,500 
(งปม.251,000) 

- - - ถนน ยาว 354 เมตร 
ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนอง   
หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ 

ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. พื้นที่รวม 
750 ตารางเมตร 

413,500 
(งปม.415,000) 

- - - ถนนพื้นที่ 750 ตารางเมตร 
ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

16 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

กั้นประตูและผนังอลูมิเนียม ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร 

265,000 
*(โอนเพิ่ม งปม.

265,000) 
- - - 

ปรับปรุงพื้นที่ 94 ตาราง
เมตร 

อาคารอเนกประสงค์
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

17 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทย
นิยม 3/1 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม 

กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
340 ตารางเมตร 

- - 
184,000 

(งปม.185,000) 
 

- ถนน พื้นที่ 340 ตารางเมตร 
ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

18 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัทยา
รีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตรหรือมื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

- - 
494,000 

(งปม.494,000) 
- ถนน พื้นที่ 860 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัทยา
รีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
908 ตารางเมตร 

- - 
492,500 

(งปม.496,000) 
- ถนน พื้นที่ 908 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

20 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร 
หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นทีไม่
น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร 

- - 
491,000 

(งปม.491,500) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,575 ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
ซอยไทยเจริญ 5 หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 315 เมตร 
หนา 4 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,575 ตารางเมตร 

- - 
491,000 

(งปม.491,500) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,575 ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 16 (จากสี่แยกบ้านรัตนวารี-สี่แยกบ้านหัว
หนอง) หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี 

กว้าง 5-6 เมตร ยาว 288 เมตร 
หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,558 ตารางเมตร 

- - 
489,000 

(งปม.489,200) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,558 ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 
4 เซนติเมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร 

- - 
491,000 

(งปม.491,500) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,575  ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

24 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ถนนประชานิยม 3 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 
4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร 

- - 
491,000 

(งปม.491,500) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,575 ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ซอยหนองพอก หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง 

กว้าง 4 เมตร  ยาว  309 เมตร  
หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,236 ตารางเมตร 

- - 
394,000 

(งปม 403,100) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,236 ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

26 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
รอบบ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 
4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,232  ตารางเมตร 

- - 
393,000 

(งปม.399,600) 
- 

ถนน พื้นที่ 1,232 ตาราง
เมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

27 
โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านหนองสองห้องใต้ หมู่ที่ 
18 บ้านหนองสองห้องใต้ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,100 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 
490,000 

(งปม.491,000) 
- 

ปริมาตรดิน 12,100 
ลูกบาศก์เมตร 

น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

28 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี
อุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 215 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
860 ตารางเมตร 

- - 
493,000 

(งปม.494,000) 
- ถนน พื้นที่  860 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

29 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสอง
ไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร 

- - 
492,000 

(งปม.495,000) 
- ถนน พื้นที่ 835 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม 

วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อม
บ่อพักน้ า ยาว 200 เมตร 

- - 
491,700 

(งปม.496,000) 
- ท่อระบายน้ า ยาว 200 เมตร น้ าไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง กองช่าง 

31 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง
ประปา หมู่ที่ 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 468  ตารางเมตร 

- - 
254,000 

(งปม.255,000) 
- ถนน พื้นที่ 468 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

32 
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวง ท้องถ่ิน ขก.ถ.65-001 สายไทยเจริญ2-
ประชานิยม  

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,290เมตร หนา 
0.04 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,450 ตารางเมตร 

- - 
1,960,000 

(งปม.1,960,000) 
- ถนน 6,450 ตารางเมตร 

ประชาชนเดินทางไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

33 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภักดีอุทิศ หมู่ที่ 16 
บ้านไทยเจริญ 

- 
*  โอนลด 276,000 

(งปม. 276,000) 
- - - - - กองช่าง 

34 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักน้ าด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทย
สามัคคี 

- 
*  โอนลด 466,000 

(งปม. 466,000) 
- - - - - กองช่าง 

35 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนประชานิยม 
หมู่ที่ 4  บ้านไทยนิยม 

- 
*  โอนลด 199,100 

(งปม. 200,000) 
- - - - - กองช่าง 

รวม 

3,597,500 
(งปม.3,629,000) 
โอนลด 941,100  
(งปม.942,000 ) 

999,500 
(โอนเพิ่มงปม.
1,007,000 ) 

- 
8,591,200 

(งปม.8,623,900) 
- - - - 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 
10,000 

(งปม.10,000) 
- - - 7 หมู่บ้าน/ชุมชน 

การเดินทางปลอดภัย
ห่างไกลอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

- 
โอนลด 10,000 
(งปม.10,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

3 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- 
โอนลด 10,000 
(งปม.10,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

- 
โอนลด 70,000 
(งปม.70,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

5 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดวินัยจราจรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล 

- 
โอนลด 10,000 
(งปม.10,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 

10,000 
(งปม. 10,00) 

โอนลด 100,000 
(งปม. 100,000) 

- - - - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
         -แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน  132  คน 
10,000              

(งปม.10,000) 
- - - นักเรียน 132 คน 

ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของเด็ก
อนุบาลยิ่งข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ต่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียน  132    คน 
224,400 

(งปม.224,400) 
- - - นักเรียน 132 คน 

เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียน  86    คน 
10,000 

(งปม.10,000) 
- - - นักเรียน  86  คน 

นักเรียนได้ประสบการณ์
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะและเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง 

นักเรียน  86     คน 
20,000              

(งปม.20,000) 
- - - นักเรียน 86  คน 

เด็กนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมี
แหล่งการเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 
(งปม.5,000) 

- - - ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้
ภายในศูนย์การพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จ านวน  86   คน ส าหรับ 
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี 
-ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 
200 บาท/ปี 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 
300 บาท/ปี 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคน
ละ 430 บาท/ปี 

109,610 
(งปม.109,610) 

- - - นักเรียน  86  คน 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) 
มีความพร้อมด้านเครื่องใช้ 
และอุปกรณ์การศึกษา 
ผู้ปกครอง ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
         -แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นักเรียน  132  คน 
646,800 

(งปม.646,800) 
- - - นักเรียน  132   คน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ตามหลัก
โภชนาการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 
เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์
รังสรรค์ ส าหรับอาหารกลางวัน 

นักเรียน  947  คน 
3,788,000 

(งปม.3,788,000) 
- - - นักเรียน  947   คน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ตามหลัก
โภชนาการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ส าหรับ
อาหารกลางวัน 

นักเรียน  205   คน 
744,000 

(งปม.820,000) 
- - - นักเรียน  205  คน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ตามหลัก
โภชนาการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล - 
โอนลด 50,000 
(งปม.50,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - 
โอนลด 30,000 
(งปม.30,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 

5,557,810 
(งปม. 5,633,810) 

โอนลด 80,000 
(งปม. 80,000) 

- - - - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
         -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารอง

เงินสะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมไหว้ครู นักเรียน  132    คน 
5,000 

(งปม.5,000) 
- - - นักเรียน 132  คน 

นักเรียนได้ระลึกถึงคุณ
ของครู อาจารย์และ
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์
และสังคม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธี 
กิจกรรม วันที่ 3 มิ.ย., 
วันที่ 28 ก.ค., วันที่ 23 
ต.ค.,วันที่ 5 ธันวา 

12,000 
(งปม.12,000) 

- - - 
กิจกรรม จ านวน 4 ครั้ง

ต่อปี 

ประชาชนได้ตระหนักถึง
วันส าคัญแห่งชาติและ
ร่วมกิจกรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
กิจกรรมจัดงาน และการ
ประกวดนางนพมาศ 

200,000 
(งปม.200,000) 

- - - กิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง 
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ไทย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
กิจกรรมการออกก าลัง
กาย 

28,050 
(งปม.36,000) 

- - - 
กิจกรรม จ านวน 12 

เดือน 
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน - 
โอนลด 50,000 
(งปม.50,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

6 
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  
(7 คน) 

- 
โอนลด 30,000 
(งปม.30,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

7 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

- 
โอนลด 150,000 
(งปม.150,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

8 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา - 
โอนลด 50,000 
(งปม.50,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

9 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของ
ดีอ าเภอหนองสองห้อง 

- 
โอนลด 50,000 
(งปม.50,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 

245,050 
(งปม. 253,000) 
โอนลด 330,000 
(งปม. 330,000) 

- - - - - - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง 
      -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารอง

เงินสะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตเทศบาล 

- 
โอนลด 200,000 
(งปม.200,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน - 
โอนลด 20,000 
(งปม.20,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

- 
  โอนลด 10,000 

(งปม.10,000) 
- - - - - 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 
โอนลด  230,000 
(งปม. 230,000) 

- - - - - - 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 
โอนลด  30,000 

(งปม.30,000) 
- - - - - 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 
โอนลด 30,000 
(งปม. 30,000) 

- - - - - - 

 

 - แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

งบเงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นาเงธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

กิจกรรมส ารวจและฉีด
วัคซีนให้สุนัขและแมว 

53,349 
(งปม.58,200) 

- - - 
กิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง
ต่อปี 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการล้างตลาดสดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
กิจกรรมท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรค 

19,945              
(งปม.20,000) 

 
- - - 

กิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง
ต่อปี 

ตลาดสดเทศบาลสะอาด 
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
และสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ประชาชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- 
โอนลด 140,000 
(งปม. 140,000) 

- - - - - 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 

ค่าใช้จ่ายจัดต้ังโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ และสถานที
กักกัน/ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (Quarantine)  รวมทั้งผู้ติด
เชื้อแต่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลผู้ถูกกักตัว ผู้ที่
ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ถูก
กักตัว ผู้ต้องเฝ้าระวัง และ
ผู้ที่มีความเสี่ยง 

- - - 
3,579,539                  

(งปม. 4,735,946) 
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองสองห้อง
ห่างไกลจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 

73,294 
(งปม.78,200) 

โอนลด 140,000 
(งปม. 140,000) 

- - 
3,579,539 

(งปม. 4,735,946) 
- - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและธรรมชาติ 
 -แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ตามโครงการสร้าง
ความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ 

กิจกรรมก าจัดขยะมูล
ฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเค็ง 

400,000 
(งปม. 400,000) 

- - - 
ประชาชนใน 7 

หมู่บ้าน 

ท าให้การก าจัดขยะมูล
ฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพ้ืนที่
สีเขียว 

14,388 
(งปม. 14,388) 

- - - ต้นไม้ที่เพิ่มข้ึน 

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
และความคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมการจัดการขยะ
ใน 7 หมู่บ้าน 

10,580 
(งปม. 10,580) 

- - - 
ครัวเรือนใน 7 

หมู่บ้าน 

ประชาชนสามารถแยก
ขยะและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมการจัดซื้อและใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินส าหรับจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

- 
ไม่เบิกจ่าย 5,000 

(งปม. 5,000) 
- - - - - 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 

424,968 
(งปม.424,968) 

ไม่เบิกจ่าย 5,000 
(งปม. 5,000) 

- - - - - - 

 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง คสล. รอบบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ 18 
บ้านหนองสองห้องใต้ 

กว้าง 2 เมตร ยาว 590 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมรางวี คสล. 

493,000 
(งปม.494,000) 

- - - ลู่วิ่ง ยาว  590  เมตร 
ประชาชนได้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

รวม 
493,000 

(งปม.494,000) 
- - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและธรรมชาติ 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้เที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยว มีแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้
ประชาชนมีรายได้มากข้ึน 

46,750 
(งปม.47,000) 

- - - 
ประชาชนใน 7 

หมู่บ้าน 

ท าให้การก าจัดขยะมูล
ฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 
46,750 

(งปม. 47,000) 
- - - - - - 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น 
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
นายกเทศมนตรี จ านวน 
1 คน และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน จ านวน 12 คน 

362,021 
(งปม.362,021) 

- - - 
ผู้ใช้สิทธิเลือกต้ัง ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60 

ประชาชนได้ตัวแทน
ในการบริหารงาน
เทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการจัดท า ทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในเชต
เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

กิจกรรมการจัดท า 
ทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
และท าแผนชุมชน 

25,170 
(งปม.40,000) 

- - - ประชาชนใน 7 หมู่บ้าน 
การพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตอ าเภอหนองสองห้อง
ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอหนองสองห้อง 

กิจกรรมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

21,949.50 
(งปม.25,000) 

- - - จ านวน 1 ครั้ง 

การบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประขา
ชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอหนองสองห้อง
มีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล - 
โอนลด  10,000 
(งปม. 10,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

5 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติราชการ 

- 
โอนลด  10,000 
(งปม. 10,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

6 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

- 
โอนลด  100,000 
(งปม. 100,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

7 
เงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ
สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

- 
โอนลด  50,000 
(งปม. 50,000) 

- - - - - 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 

409,140.50 
(งปม. 427,021) 
โอนลด 170,000 
(งปม. 170,000) 

- - - - - - 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต งบตามเทศบัญญัติฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบเงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมการบ าบัดผู้ติดยา
เสพติดในพื้นที่เทศบาล
ต าบลหนองสองห้อง 

30,000 
(งปม.30,000) 

- - - ผู้ติดยาเสพติดลดลง 
เทศบาลต าบลหนอง
สองห้องเป็นพื้นที่สี
ขาว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 
30,000 

(งปม.30,00) 
- - - - - - 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี 2564  จ านวน 54 โครงการ 
            การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ      ประจ าปี 2564  จ านวน 40 โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ   74.08 
     เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  92.22 

 2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี 2564  จ านวน 25 โครงการ 
            การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ      ประจ าปี 2564  จ านวน 20 โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ   80.00 
     เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  92.16 

 3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี 2564  จ านวน 5 โครงการ 
            การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ      ประจ าปี 2564  จ านวน 3 โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ   60.00 
     เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  0.00 (เนื่องจากโอนลดงบประมาณรายจ่ายทั้ง 3 โครงการ) 

 4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี 2564  จ านวน 9 โครงการ 
            การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ      ประจ าปี 2564  จ านวน 4 โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ   44.45 
     เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  29.53 

 5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
และธรรมชาติ 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี 2564  จ านวน 10 โครงการ 
            การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ      ประจ าปี 2564  จ านวน  6 โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ   60.00 
     เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  99.36 
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6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหาร
ราชการท้องถิ่น 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี 2564  จ านวน 11 โครงการ 
            การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ      ประจ าปี 2564  จ านวน  8 โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ   72.73 
     เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  70.04 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี 2564  มีโครงการ  114  โครงการ งบประมาณจ านวน 
67,311,730  บาท  น าไปจัดท างบประมาณโดยใช้งบเงินรายได้ งบเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 81 โครงการ เป็นเงิน 22,684,899  บาท   คิดเป็นร้อยละ 71.06  ของโครงการตามแผนพัฒนา และ
เบิกจ่ายจ านวน 57 โครงการ เป็นเงิน 20,478,212.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 
 จากการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายแล้วตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ พบว่า โครงการพัฒนาส่วน
ใหญ่จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 33  โครงการ รองลงมาคือ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม จ านวน 13 โครงการ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและธรรมชาติ จ านวน 5 โครงการ ตามล าดับ  โครงการที่น ามา
จัดท างบประมาณรายจ่าย บางโครงการได้โอนลดงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถด าเนินโครงการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยโอนไปเพ่ิมในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
โครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณเพ่ิมเติม   คณะกรรมการฯ  พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จ านวน 3  โครงการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากการ
โอนลดงบประมาณรายจ่ายตามเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้น   ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 16 โครงการ จ านวน 8,623,900 บาทสามารถพัฒนา
ด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และส าเร็จผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โครงการที่ตั้งงบประมาณและได้ยกเลิก
ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของโครงการทั้งหมดจ านวน 81 โครงการ  เทศบาล
ต าบลหนองสองห้องได้ด าเนินการใช้งบประมาณจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,735,946 บาท ซึ่งได้
เบิกจ่ายในปี 2564 จ านวน 3,579,539 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพ้ืนที่ และสถานที่
กักกัน/ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการ (Quarantine)  รวมทั้งผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลผู้ถูก
กักตัว ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นโครงการที่ไม่
ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง   คณะ
กรรมการฯ จึงน าโครงการนี้แสดงไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564  และไมน่ ามาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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2.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
       1.  การก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน  ส่งผลกระทบให้การวัดความส าเร็จของโครงการไม่ถูกต้อง 
                2.  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ ากัด  และสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจด าเนินโครงการ ยุบเลิกโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็น  และเพ่ิมโครงการที่เหมาะสม 
      3.  บางโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอ่ืนที่เทศบาลต าบลหนองสองห้อง
จัดสรรให้ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองสองห้อง  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ซึ่งไม่ได้น า
โครงการมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปี 2564  ท าให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลถึงการรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.2  ข้อสังเกต  
      จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดังนี้ 
        1. การเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเวลาสั้น จึงได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ 
        2. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019  ยังแพร่ระบาดโดยทั่วไป การด าเนิน
โครงการบางโครงการจ าเป็นต้องหยุดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงน างบประมาณที่ไม่ได้ใช้โอนไปใช้
จ่ายในโครงการอื่นที่จ าเป็นมากกว่า 
        3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มี
การปรับปรุง  เปลี่ยนบ่อยครั้งท าให้ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจ  
        4.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ  แต่ไม่ได้
ด าเนินการส ารวจวัดความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง   

2.3  ข้อเสนอแนะ 
        1.  ควรก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
        2.  ควรปรับปรุงแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล  และแบบรายงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม 
        3.  ควรรวบรวมผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการโดยกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ไม่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล เนื่องจากมีคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบโครงการและงบประมาณ
ติดตามและประเมินผลโดยตนเองแล้ว  ซึ่งมีผลกระทบให้การรายงานผลการด าเนินงานน้อยกว่าความเป็นจริง 

4.  ควรเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้องพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนา 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

5.  เสนอให้ผู้รับผิดชอบจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
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ภาคผนวก 
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โครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกนิรภัย 
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อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
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อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
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โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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โครงการล้างตลาดสด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอยไทยเจริญ 2 หมู่ท่ี 16 บ้านไทยเจริญ 
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                โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 16  
                บ้านรัตนวารี หมู่ท่ี 17 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซอยเจริญพล หมู่ท่ี 1 บ้านหนองสองห้อง 
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โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 
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ศูนย์พักคอยเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
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