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ค าน า 
ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖ ข๎อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข๎อ ๑2 ได๎ก าหนดให๎มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น                
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                      
ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให๎เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลําว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน  จึงได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได๎จากการติดตามให๎นายกเทศมนตรีฯ ทราบ คณะ
กรรมการฯ หวังวํารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเกิดประโยชน์เป็นอยํางยิ่ง   ในการพัฒนาเทศบาลและ
การแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผํานมา วํามีความสอดคล๎อง
กับแผนงานที่ได๎วางไว๎หรือไมํ  รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนอยํางแท๎จริง เทศบาลต าบลหนองขนาน 
ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่
จะต๎องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด๎าน
ตํางๆ เพ่ือใช๎เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผํานมาอีกด๎วย  
  ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได๎ก าหนดให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องจัดท าแผน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช๎งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  และทรัพยากร
ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรํงใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแกํท๎องถิ่นและตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน  ถึงแม๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตํหากไมํ
สามารถบํงชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได๎  ก็ไมํสามารถที่จะบํงบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎  ดังนั้น 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือบรรลุเปูาหมายหรือไมํ  อยํางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข๎อมูล
ตํางๆ มาปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือแม๎แตํยุติการด าเนินงาน  
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการ  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังประสบอยูํในขณะนี้ และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน ให๎ส าเร็จลุลํวง คําใช๎จํายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎  กลุํมเปูาหมายหลักของ
โครงการ/กิจกรรมไมํได๎รับประโยชน์หรือได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายในหนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงาน  
กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหวํางที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล๎ว  ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเชํนเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบํงชี้วําแผนงานที่ก าหนดไว๎ได๎มีการปฏิบัติ
หรือไมํ  อยํางไร  อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนงานที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็นอยํางไร  น าไปสูํความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลถือวําเป็นข๎อมูลย๎อนกลับที่สามารถ
น าไปใช๎ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป  
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู๎บริหารเทศบาลต าบลหนองขนาน สามารถใช๎การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ตํอ
การบริหารงานได๎หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของต าบลหนองขนาน  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวํา
กิจกรรมใดได๎ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไม ํ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  การประเมินผลจะแสดงให๎เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของสํวนตํางๆ  วําเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู๎บริหารก าหนดไว๎หรือไมํ  

 



 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๓.๑  เพ่ือให๎การด าเนินการโครงการตํางๆ เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง รัดกุม ทันตํอเหตุการณ์ 

ความจ าเป็นที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข  
๓.๒  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลและแนวทางในการจัดท าแผนในปีถัดไป น าข๎อดี ข๎อเสียที่ตรวจพบ

เพ่ือให๎ได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุงตํอไป  
๓.๓  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข๎อมูลในการพัฒนาด๎านตํางๆให๎ประชาชนใน

ท๎องถิ่นได๎ทราบ 
๓.๔  เพ่ือให๎สามารถตรวจสอบได๎วําโครงการตํางๆ ได๎มีการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว๎

หรือไมํ อยํางไร  
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนาน ต๎องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข๎อ ๑2 ให๎ยกเลิกความใน (3) ของข๎อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติ มโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
ให๎ใช๎ข๎อความนี้แทน 
  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับ
แตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดย
อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน  ที่ได๎รับการแตํงตั้ง
ตามระเบียบฯ ได๎ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน ดังนี้   
  ๑. ด าเนินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลหนองขนาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ในชํวงปีงบประมาณ ๒๕61 และเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 
 
๕.  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 



 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช๎ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ข๎อ ๒๘  
โดยมีภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

(๒)  การบันทึกข๎อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  การติดตามและประเมินผลด๎วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2๕61 – ๒๕๖4)   
(๒)  ชํวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕60 )  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕61 ) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕61 )  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61 ) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61   
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหวํางการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น วําสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎
หรือไม ํ

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผํานมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได๎จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นในภาพรวม  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

          ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน 

๖.๑  นายธีระ  สัญญขันธ ์     สมาชิกสภาเทศบาล             ประธานกรรมการ 

http://www.dla.go.th)/
http://www.dla.go.th)/


 

๖.๒  นายสมนึก  อินทร์เผือก     สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๖.๓  นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์          สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ    
๖.๔  นายปรีชา  เรืองศิลป์              ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น           กรรมการ 
๖.๕  นายวิฑูรย์  รอดภัย          ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น     กรรมการ 
๖.๖  นายวสันต ์ บรรลือทรัพย์      ผู๎แทนหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง   กรรมการ 
๖.๗  นายชิษณุพงศ์  รินรดาพิตาวีร์    ผู๎แทนหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง       กรรมการ 
๖.๘  นายวีระพงศ์  จันทร์ลาด          ผู๎ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๖.๙  นายชยพล  สังข์เพ่ิม       ผู๎ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๖.๑๐ นายชัยวัฒน์  รักเจียม      ผู๎อ านวยการกองชําง     กรรมการ 
๖.๑๑ นางสุภัค  ทองย๎อย       หัวหน๎าส านักปลัด                  กรรมการ/เลขานุการ 
6.12 นางสาวจารุณี  เผือกผํอง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 



 

วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร ์และการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 

 

1. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
      “ชุมชนนําอยูํ  การเกษตรปลอดภัย  และเป็นแหลํงทํองเที่ยวชั้นน าของจังหวัด” 

2. ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองขนาน 
       ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว๎  7  ด๎านดังนี้   
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสํงเสริมและพัฒนางานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ      
สาธารณภัย 
       ยุทธศาสตร์ที ่2 การสํงเสริมและพัฒนางานด๎านสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/หมูํบ๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การสํงเสริมและพัฒนางานด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น               
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสํงเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคมสํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎   

       ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การประมง
และปศุสัตว์ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
3. เป้าประสงค์ 
  1.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
  2.  ระบบสาธารณูปโภค ทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน 
  3.  ประชาชนได๎รับความคุ๎มครอง ดูแลและชํวยเหลือจากเหตุสาธารณภัย 
  4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  5.  ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล๎อม 
  6.  มีการก าจัดขยะที่ได๎มาตรฐาน 
  7.   ประชาชนได๎รับบริการด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง 
  8.  ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ได๎รับการท านุ บ ารุง ดูแลรักษาให๎คงอยูํสืบไป 
  9.  ประชาชนมีความอยูํดีกินดี ได๎รับการดูแลด๎านงานสวัสดิการสังคม ได๎รับการสํงเสริม
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ๎
  10.อาชีพเกษตรกรรมได๎รับการพัฒนาอยํางถูกต๎องและปลอดภัย 
  11.มีแหลํงน้ าส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรและปศุสัตว์ 
  12.การบริหารงานขององค์กรเป็นไปด๎วยความโปรํงใส ประชาชนมีสํวนรํวม 
  13.พัฒนาบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แก๎ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนได๎ 
  14.พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ 
 
 
4. ตัวช้ีวัด  

1.  จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 



 

2.  ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกหมูํบ๎าน 
3.  เกษตรกรได๎รับการพัฒนาในด๎านตํางๆ สามารถสร๎างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
     ได๎เพ่ิมข้ึน 
4.  มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในต าบลหนองขนานมากขึ้น 
5.  รายได๎ของประชากรเฉลี่ยตํอคนเพิ่มขึ้น  

5. ค่าเป้าหมาย 
  ๑.  พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 
   ๒.  พัฒนางานด๎านสุขภาพอนามัย พ๎นภัยยาเสพติด พัฒนาการกีฬา บ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อม
และก าจัดขยะที่ได๎มาตรฐาน   
  ๓.  พัฒนางานด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สํงเสริมงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 

๔.  พัฒนางานสวัสดิการสังคมสํงเสริมอาชีพเพ่ิมรายได๎     
  ๕.  สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การประมง
และปศุสัตว์ 

6.  พัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรและสร๎างความพึงพอใจของประชาชนตํอการ
ให๎บริการของภาครัฐ  

7.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

6. กลยุทธ์ 
  1. กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและการบรหิารจดัการสาธารณภัย 

1. กํอสร๎าง/ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม  และระบบระบายน้ า 
2. กํอสร๎าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เชํน ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
3. สํงเสริมและพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      2. กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานด๎านสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
และสิ่งแวดล๎อมในชุมชน/หมูํบ๎าน 

1. สํงเสริมและพัฒนางานด๎านสุขภาพอนามัย พ๎นภัยยาเสพติด และพัฒนาการกีฬา 
2. สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล๎อม 
3. สํงเสริมการก าจัดขยะที่ได๎มาตรฐาน 

      3. กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น 
1. สํงเสริมและพัฒนางานด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
2. สํงเสริมและพัฒนางานด๎านการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น 

     4. กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคมสํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎   
1. สํงเสริมและพัฒนางานด๎านสวัสดิการสังคม สํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 

และใสํใจสังคมผู๎สูงอายุให๎อยูํอยํางมีคุณภาพ 
2. สํงเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปให๎มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น   

 
 

       5. กลยุทธ์การสร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 
1. สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 



 

2. การพัฒนาและปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 
       6. กลยุทธ์ด๎านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

1.  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรตามอ านาจหน๎าที่ 
   2.  สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎แกํประชาชน 

    ในการให๎บริการของภาครัฐ 
       7. กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

1. สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได๎แกํ วัดหนองหว๎า และ 
วัดลุํมโพธิ์ทอง 

2. สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ได๎แกํ เกาะเบ๏นซ์ หมูํที่ 12 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน   
ในการน าแนวทางมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้
สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคม และเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต การ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของต าบลหนองขนาน 
เทศบาลต าบลหนองขนาน จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ พัฒนาให้ต าบลหนองขนาน
เป็นต าบลทีน่่าอยู ่ส่งเสริมในด้านการเกษตรปลอดภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT/Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Dernand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  การด าเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงปัญหาในปีที่ผํานมา โดยใช๎ปัจจัย
ภายใน ได๎แกํ จุดแข็ง และจุดอํอน ปัจจัยภายนอก ได๎แกํ โอกาส และอุปสรรค พิจารณาจากสภาพปัญหาของ
การพัฒนาต าบลหนองขนาน  พบวํา 
จุดเด่นหรือจุดแข็ง   (S :  Strengths) 

1. พ้ืนที่ต าบลหนองขนานมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแกํการท านา 
2. มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
3. ต าบลหนองขนานมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมแกํการเลี้ยงสัตว์ 
4. เกษตรกรมีความรู๎ มีภูมิปัญญาในการท านา การเลี้ยงโคขุน 
5. มีเส๎นทางหลักในการคมนาคมที่สามารถเดินทางได๎สะดวก 
6. มีวัดที่สร๎างมาตั้งแตํสมัยอยุธยา ได๎แกํ วัดหนองหว๎า หมูํที่ 8  
7. มีพ้ืนที่ติดชายทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพการประมงและสามารถพัฒนาเป็น   

แหลํงทํองเที่ยวได๎ 
8. มีวัตถุดิบที่สามารถแปรรูปเป็นสินค๎าเพ่ือเพ่ิมรายได๎ เชํน ลูกตาลโตนด น้ าตาลสด ข๎าว ฯลฯ 



 

 
จุดด้อยหรือจุดอ่อน  (W :  Weaknesses) 

1. เกษตรกรในพ้ืนที่ขาดการปรับปรุง บ ารุงดิน  
2. เกษตรกรมีการใช๎สารเคมีมากเกินไป ท าให๎ต๎นทุนการผลิตสูง 
3. เกษตรกรขาดเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีขาดความสามัคคี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุํมในการประกอบอาชีพ 
6. เส๎นทางคมนาคมท่ีใช๎ในการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรยังไมํสะดวก 

โอกาส  (O :  Opportunities) 
1. รัฐบาลให๎ความส าคัญตํอเกษตรกร ให๎การสนับสนุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. พ้ืนที่ต าบลหนองขนาน มีพ้ืนที่ติดชายทะเล มีอาหารทะเลที่เป็นความต๎องการของตลาดสูง 
3. รัฐบาลมีศูนย์การเรียนรู๎อยูํในต าบลหนองขนาน มีศูนย์เรียนรู๎ระดับอ าเภอ 

 
อุปสรรค  (T :  Threats) 

1. ราคาข๎าวตกต่ า ราคาปุ๋ย สารเคมี ราคาสูง อาหารสัตว์ราคาสูง 
2. ในฤดูแล๎งขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 

 
สภาพปัญหา 

1. งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด ไมํสามารถบริหารจดัการตามอ านาจหน๎าที่ได๎อยําง
ทั่วถงึ 

2. ปัญหายาเสพติดภายในต าบล ยงัไมํสามารถด าเนินการแก๎ไขปัญหาได๎ 
3. ปัญหาการควบคุมการเลีย้งสัตวแ์ละการขึ้นทะเบียนสตัว์ที่ไมํถูกต๎อง 
4. ภายในต าบลหนองขนานไมํมีบริการรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน ส าหรับชวํยเหลือประชาชนเมื่อ

เจ็บปุวยฉุกเฉิน 
5. การบริหารงานขององค์กรยังไมเํป็นที่พึงพอใจของประชาชน เชนํ การใหบ๎ริการแกํผู๎มาติดตํอ

ราชการ การใช๎จํายงบประมาณขององค์กร 
6. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ยังไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ 
7. ปัจจุบันยังไมํมีผู๎บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ท าให๎การบริหารงานไมํราบรื่น 
8. ประชาชนที่มีรายได๎น๎อย ยังมีจ านวนมาก 
9. ถนนสายหลักหลายสายที่มีจุดตัด ไมํมีสัญญาณไฟจราจร ท าใหเ๎กิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง



 
๑๒ 

 

 

ส่วนท่ี  3 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจกิายน 2560) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ด าเนินการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลต าบลหนองขนาน          
ให๎แล๎วเสร็จภายใน 60 วัน  นับแตํวันประกาศใช๎เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี เพ่ือรวบรวมรายงานให๎
ผู๎บริหารทราบ และเป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 

ดังนั้น  เพ่ือให๎การประเมินเป็นไปด๎วยความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกลําว  จึงได๎ด าเนินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลหนองขนาน โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 15 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 10 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด๎วย 46 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 8 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 7 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 7 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ 4 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ 3 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 3 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4 
   ๓.๘ แผนงาน 4 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 3 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 3 

รวมคะแนน 71 
 
 
 



 
๑๓ 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ท่ีตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

15 
2 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง  
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 1 

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การทํองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตร
และแหลํงน้ า) 

(๒) 1 

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํ วมตรวจสอบ รํ วมรับประโยชน์ รํ วมแก๎ ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓) 2 



 
๑๔ 

 

 

 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

10 
1 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎ผล
ของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นตํอการพั?นาท๎องถิ่น 

(๑) 1 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข   
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโยลี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๒) 1 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(๒) 1 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและ      
การพัฒนา 

(๒) 2 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis 
ท่ีอาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๒) 1 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญห า         
แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก๎ไขปัญหา 

(๒) 1 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได๎รับ และการเบิกจําย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชํน สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) 1 

(๙) ผลท่ีได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชํน
ผลท่ีได๎รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

(๑) 1 



 
๑๕ 

 

 

 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓.ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ 
แตํละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

46 
8 

สอดคล๎องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 7 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ     
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 7 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕) 4 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต๎องท าตามอ านาจหน๎าท่ีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีจะน าไปสํูการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 3 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอกล
ยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) 3 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะ
น าไปสํูผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความ
ชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกลําว 

(๕) 4 

ความเชื่องโยงองค์รวมท่ีน าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕) 3 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุดกลุํม หรือ
อันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพื่อน าไปสูํการจัดท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีอยํางถูกต๎องและ
ครบถ๎วน 

(๕) 3 
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๑๖ 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 7 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 7 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 7 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 7 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย 48 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 4 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 4 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 4 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแหํงชาติ 

4 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  4 
   ๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 4 
   ๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

4 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ 4 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 4 
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๑๗ 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณก์าร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ , ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 7 

๒. การประเมนิผลการน า
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไป
ปฏบิตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตํางๆ เพ่ือน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวําเป็นไปตามท่ี
ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร 
จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไรสามารถอธิบายได๎ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีท่ีได๎
ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๓. การประเมนิผลการน า
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไป
ปฏบิตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช๎เพ่ือวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตาม
อ านาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การ
ได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท า
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมีพ้ินท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (Local 
Sufficiency Economy Plan:LSEP)  
 
 
 
 
 
 

๑๐ 7 

 
 
 
 



 
๑๘ 

 

 

 
ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎  ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

48 
4 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน    
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4 

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสํูการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
 
 

สภาพท่ีอยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร 
กลุํมเปูาหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจน
วําโครงการน้ีจะท าท่ีไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไป
วําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕) 4 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความ
เสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 4 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
อยํางจริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการ
หลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 4 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํ
การขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ( ๓) 
เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) 4 

 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.7 โครงการสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหน่ึงออกจากกัน
ได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทาง
ไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได๎ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4 

5.8 โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นท่ีพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตร
และแหลํงน้ า) (LSEP) 

(๕) 4 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) 4 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตาม
หลักวิชาการทางชํอง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่นมีความโปรํงใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมํ
มากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจํายใน
ข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจํายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบ
อื่นๆ 

(๕) 4 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดวํา
จะได๎รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)          
ท่ี สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness)       
ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ      
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่ง      
ท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕) 4 

5.12 ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได๎รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต๎องเทํากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งท่ี
ต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุ สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอก
เวลาได ๎

(๕) 4 

รวมคะแนน 100 76 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
๒๐ 

 

 

ส่วนท่ี  4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขนาน ได๎ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช๎เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช๎ในการ
รวบรวมข๎อมูลแผนพัฒนาที่ได๎ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น ข๎อมูลดังกลําวเป็นได๎ทั้งข๎อมูลเชิงปริมาณ และ
ข๎อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาวิเคราะห์ผลของประโยชน์ที่ได๎รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล๎องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบํงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข๎อมูล  แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบตํางๆ ที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช๎แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (ตามคูํมือกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น)  และการติดตาม
และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์แล๎ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไมํมีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท๎องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ๎งถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิน่และประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแบบแผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของท๎องถ่ินมาจัดท าฐานข๎อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาท๎องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นทีส่อดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถ่ิน   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นทีส่อดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 



 
๒๑ 

 

 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–พ.ศ.๒๕๖4) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน โดยเริ่มตั้งแตํสิ้นสุดโครงการ เดือน 
ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน  ๒๕61 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองขนาน 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕60)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕61) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕61)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕61) 

  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561– 2564 ) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561– 2564 ) 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

  1. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภัย 

23 14,025,300 20 19,914,000 20 8,640,050 17 7,042,400 

  2. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิง่แวดล๎อมในชุมชน/หมูํบ๎าน 

13 966,500 10 836,500 10 836,500 10 836,500 

  3. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 

14 2,539,000 13 2,509,000 13 2,509,000 13 2,509,000 

4. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคมสํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

11 8,130,000 5 7,940,000 5 7,940,000 5 7,940,000 

5. ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็ง
ภาคการเกษตร การพัฒนาแหลํง
น้ าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 

7 420,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

 6. ด๎านการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีสํวนรํวมของประชาชน 

27 1,385,000 23 985,000 23 985,000 23 985,000 

 7. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียวอยํางยั่งยืน 

1 120,000 0 0 0 0 0 0 

รวม 96 27,585,800 72 32,284,500 72 21,010,550 69 19,412,900 

 
 



 
๒๒ 

 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองขนาน       
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     ตุลาคม 2561         

ส่วนที่2  ข้อมูลทั่วไป 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน และจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 

23 17 

2. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานด๎านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล๎อม 13 6 
3. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 14 11 
4. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 8 
5. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม สํงเสริมอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได๎และ
การเกษตรปลอดภัย 

7 2 

6. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรและสร๎างความ 
พึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการภาครัฐ 

27 13 

 7. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวชั้นน าของจังหวัดเพชรบุรี 1 0 
รวม 96 57 

ส่วนที่3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 16.67% 83.33% 0 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 0 83.33% 16.67% 

3)มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 0 100% 0 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 0 66.67% 33.33% 

5)มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 0 100% 0 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 100% 0 

7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา 0 83.33% 16.67% 

8)ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 33.33% 66.67% 0 

รวม 6.25% 85.42% 8.33% 

 

 



 
๒๓ 

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตํอการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ( ) ชาย   () หญิง 
2. อายุ  ( ) ต่ ากวํา20 ปี ( ) 20-30 ปี   () 31-40 ปี 

( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกวํา60 ปี 
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา  () มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา  

( ) ปริญญาตรี  ( ) สูงกวําปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค๎าขาย-ธุรกิจสํวนตัว 

() รับจ๎าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา  ( ) เกษตรกร 

( ) อ่ืนๆระบุ…………………………. 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวมมากน๎อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ / กิจกรรม 5.0% 65.5% 29.5% 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.0% 69.0% 23.0% 

3)มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.0% 59.0% 35.0% 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 6.0% 65.5% 28.5% 

5)มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.0% 57.5% 33.5% 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.5% 54.0% 36.5% 

7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา 8.0% 55.0% 37.0% 

8)ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.0% 54.5% 36.5% 

ปัญหา  อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. การท างานลําช๎า ไมํเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุงให๎ดีกวํานี้ 
2. ผู๎บริหารเทศบาลต าบลหนองขนานย๎ายมาใหมํทั้งหมด จึงไมํรู๎จักพ้ืนที่ต าบลหนองขนาน จึงวางงานไมํถูกต๎อง 
3. ปัญหาภายในหมูํบ๎าน มีการปลํอยมูลวัวลงสูํเหมืองสํงน้ า ท าให๎กระทบตํอสัตว์และผู๎ใช๎น้ า ขอให๎หนํวยงนของรัฐ

ชํวยควบคุมดูแล 
4. โครงการที่ผํานสภาฯแล๎วน ามาปฏิบัติลําช๎ามาก ท าให๎ชาวบ๎านเสียโอกาส โครงการที่ผํานสภาฯแล๎ว ควรเรํง

ด าเนินการทันทีไมํควรรอให๎หมดเวลาด าเนินการ 
5. บุคลากรไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน ควรมีความกระตือรือร๎นตํอปัญหาของประชาชน 
6. เครื่องมือและยานพาหนะไมํพร๎อมที่จะใช๎งาน ควรซื้อเพ่ิม 
7. ควรซื้ออุปกรณ์ในการใช๎งานตํางๆ ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
8. ค าวําโปรํงใส ไมํใชํวําประชาชนพูดอะไรไมํได๎ เชํน โครงการกํอสร๎างถนน รางสํงน้ า ควรให๎ความส าคัญกับ       

ประชาชน ไมํใชํ สมาชิกสภาฯ หรือคณะกรรมการตรวจงาน 
9. ไมํควรสร๎างปัญหาให๎กับประชาชนมากเกินไป ในด๎านการกํอสร๎างในพ้ืนที่นั้นๆ 
10.การพัฒนาต าบลต๎องให๎ความส าคัญกับประชาชนด๎วย เชํน ชาวนา 
11.รางสํงน้ าในพ้ืนที่ต าบลหนองขนาน วางทํอน าน้ าเข๎านาไมํได๎ 
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ส่วนท่ี  5 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข๎อ ๑2  และข๎อ ๑3  ประกอบ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎จัดท าระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต๎แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช๎อยํางเหมาะสม  
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได๎มีการด าเนินงาน
อยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

  เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 เป็นไปด๎วยความถูกต๎องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข๎อสั่งการของกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่นดังกลําว  เทศบาลต าบลหนองขนาน  จึงได๎ด าเนินการน าเข๎าข๎อมูลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี           
(พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได๎น าข๎อมูลในระบบ e-plan  ดังกลําว
มาใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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1. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลหนองขนาน ได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผํานการมีสํวนรํวมของประชาชน เชํน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพื้นที่ กํอนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นทีท่ี่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตํอไป  
      เทศบาลต าบลหนองขนาน ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2560 โดยได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

23 14,025,300 20 19,914,000 20 8,640,050 17 7,042,400 

การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/หมูํบ๎าน 

13 966,500 10 836,500 10 836,500 10 836,500 

การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

14 2,539,000 13 2,509,000 13 2,509,000 13 2,509,000 

การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได๎ 

11 8,130,000 5 7,940,000 5 7,940,000 5 7,940,000 

การสร๎างความเข๎มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหลํงน้ า
เพื่อการเกษตร การประมงและ
ปศุสัตว์ 

7 420,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมี
สํวนรํวมของประชาชน 

27 1,385,000 23 985,000 23 985,000 23 985,000 

การสํงเสริมและพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวอยาํงยั่งยืน 

1 120,000 0 0 0 0 0 0 

รวม 96 27,585,800 72 32,284,500 72 21,010,550 69 19,412,900 
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2. การจัดท างบประมาณ 
ผู๎บริหารเทศบาลต าบลหนองขนาน ได๎ประกาศใช๎เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูํในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 22,589,150 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การสํงเสริมและพัฒนางานดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหารจดัการสาธารณภัย 18 8,941,100.00 

การสํงเสริมและพัฒนางานดา๎นสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรยีบร๎อยและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

8 652,900.00 

การสํงเสริมและพัฒนางานดา๎นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น 11 2,421,450.00 

การสํงเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ๎ 8 9,126,200.00 

การสร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรและปศุสตัว ์ 3 100,500.00 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีํวนรํวมของประชาชน 22 1,347,000.00 

การสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน - - 

รวม 70 22,589,150.00 
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    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลหนองขนาน มีดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมประตูเปิด-ปิด
น้ า คลอง D19 หมูํที่ 1 

 เทศบาล/
กองชําง 

230,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพีได๎
ตลอดฤดูกาล 

ปรับปรุง/ซํอมแซมประตูเปิด-ปิด 
บนฝายน้ าล๎น จ านวน 2 บาน 
รายละเอียดตามแบบทีก่รม
ชลประทานก าหนด 

2 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายบ๎านนาย 
บุญรอด ให๎นุช ถึงบา๎น
นางแหวน หมูํที่ 2 

 เทศบาล/
กองชําง 

113,000 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
240 ตารางเมตร 

3 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายบ๎านนางเล่ือน 
เสือนาค ถึงบ๎านนางสม 
แสนส าราญ หมูํที ่2 

 เทศบาล/
กองชําง 

185,000 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกว๎าง 
6.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 600 ตารางเมตร 

4 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างรางสํง
น้ า คสล.จากหมูํที่ 2 ถึง
บ๎านนางโอ ํอํวมอูม หมูํ
ที่ 3 

 เทศบาล/
กองชําง 

763,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎ง 0.60 เมตร ลึกด๎าน
ในไมํน๎อยกวํา 0.60 เมตร ยาว 
840 เมตร 

5 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางทับถนน 
คสล.จากบ๎านลุงธูป 
จนสุดเขตติดตํอต าบล
หนองพลับ  

 เทศบาล/
กองชําง 

580,000 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนโดยป ูAC ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 440 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวาํ 1,760 
ตารางเมตร 

6 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างรางสํง
น้ า คสล.รูปตัวยู จาก
บ๎านนายประสาน ถึง
บ๎านนางจีน หมูํที่ 5 

 เทศบาล/
กองชําง 

765,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎งด๎านใน 0.80 เมตร 
ลึกด๎านใน 1.00 เมตร ยาว 
650 เมตร 

7 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างรางสํง
น้ า คสล.รูปตัวยู สาย
บ๎านนายแหนม หมูํที่ 6 

 เทศบาล/
กองชําง 

1,040,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎ง 0.60 เมตร ลึกด๎าน
ใน 0.60 เมตร ยาว 600 เมตร 

8 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างรางสํง
น้ า คสล.รูปตัวยู จาก
บ๎านนางเหรียญ  
(ฝั่งซ๎าย) หมูํที่ 6 

 เทศบาล/
กองชําง 

433,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎ง 0.60 เมตร  
ลึกด๎านใน 0.60 เมตร ยาว 
500 เมตร 



 
๒๘ 

 

 

9 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง 
รางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
สายบํอโพง-แคใหญํ 
จากบา๎นครูเอิบ ถึง
คลอง D13 หมูํที่ 7 

 เทศบาล/
กองชําง 

954,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎ง 0.60 เมตร ลึกด๎าน
ใน 0.60 เมตร ยาว 1,150 
เมตร 

10 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง 
รางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
สายนาอ ูหมูํที ่8 ถึง 
หมูํที่ 13 

 เทศบาล/
กองชําง 

1,144,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎ง 0.60 เมตร ลึกด๎าน
ใน 0.60 เมตร ยาว 1,320 
เมตร 

11 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 9  
จ านวน 4 ซอย 

 เทศบาล/
กองชําง 

282,000 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

ซอย 1 ถนน คสล.กว๎าง 3.00 
เมตร ไมํมีไหลํทาง หนา 0.15 
เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 135 
ตารางเมตร ซอย 2 ถนน คสล.ก
ว๎าง 3.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง 
หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 180 ตารางเมตร ซอย 6 
ถนน คสล.กว๎าง 3.00 เมตร ไมํ
มีไหลํทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 
40 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 120 ตารางเมตร 
ซอย 7 ถนน คสล.กว๎าง 3.00 
เมตร ไมํมีไหลํทาง หนา 0.15 
เมตร ยาว 55 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 165 
ตารางเมตร 

12 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายทางเข๎าลาน
เอนกประสงค์ หมูํที่ 10 

 เทศบาล/
กองชําง 

127,000 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
270 ตารางเมตร 

13 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ทางเข๎า รพ.สต.
บ๎านดอนนาลุํม หมูํที่ 
11 

 เทศบาล/
กองชําง 

229,000 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 500 ตารางเมตร 

14 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง 
ดาดคอนกรีตคูสํงน้ า 
สายหนองม๎า หมูํที่ 12 

 เทศบาล/
กองชําง 

150,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า 
ขนาดปากคูกว๎าง 2.00 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร ก๎นคูกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 400 เมตร 

15 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง 
รางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
สายนาปาุเสือ หมูํที ่13 

 เทศบาล/
กองชําง 

956,000 เพื่อให๎ระบบจัดสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรได๎รับการพัฒนา 
ท าให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได๎ตลอด
ฤดูกาล 

กํอสร๎างรางสํงน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา๎งด๎านใน 0.80 เมตร 
ลึกด๎านใน 1.00 เมตร ยาว 
400 เมตร 



 
๒๙ 

 

 

16 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.จากหมูํที่ 13 
เช่ือม หมูํที่ 6 (สํวนที่
เหลือ) พร๎อมวางทํอ
เหลี่ยม จ านวน 1 จุด 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

924,100 เพื่อให๎มีเส๎นทางคมนาคม
และการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 540 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 2,160 
ตารางเมตร พร๎อมวางทํอ
สี่เหลี่ยม ขนาดกว๎าง 0.80 เมตร 
ลึกด๎านใน 1.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร จ านวน 1 จุด 

17 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

เทศบาล/
ส านักปลัด 

33,000 เพื่อปูองกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาล 
ปีใหมํ 

จัดโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล
ปีใหมํ ปีละ 1 ครั้ง 

18 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 

เทศบาล/
ส านักปลัด 

33,000 เพื่อปูองกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต์ 

จัดโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง 

19 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาต าบลหนองขนาน 

เทศบาล/ 
กอง
การศึกษา 

221,600 เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขนานได๎มีสํวน
รํวมในการแขํงขันกีฬาและ
ท ากิจกรรมรํวมกันเพื่อ
สร๎างความสามัคคีและ
ตํอต๎านยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนในเขต
ต าบลหนองขนาน ได๎รํวมแขํงขัน
กีฬาและท ากิจกรรมรํวมกัน ปีละ 
1 ครั้ง 

20 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการแขํงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล/ 
กอง
การศึกษา 

22,000 เพื่อสํงเสริม ปลูกฝังการ
เลํนกีฬาและเพื่อให๎เด็ก
ได๎รับพัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย 

จัดการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล
หนองขนาน จ านวน 3 แหํง  
ปีละ 1 ครัง้ 

21 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬาให๎แกํศูนยก์ีฬา
หมูํบ๎านในเขตต าบล
หนองขนาน 

เทศบาล/ 
กอง
การศึกษา 

100,000 เพื่อสนับสนุน สํงเสริมการ
จัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน
และเพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน ์

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให๎แกํศูนย์กีฬา
หมูํบ๎านในพื้นที่ต าบลหนองขนาน 
จ านวน 13 ศูนย์ 

22 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

100,000 เพื่อปูองกันไมํให๎ประชาชน
ในเขตต าบลหนองขนาน
เส่ียงตํอการเป็นโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดกิจกรรมปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก จ านวน 13 หมูํบ๎าน 
โดยจัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพํน
หมอกควัน ปีละ 2 ครั้ง 

23 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

13,800 เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนได๎
อยํางถูกวิธ ีลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 

จัดอบรมเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชนให๎แกํผู๎น าชุมชน อสม. 
จ านวน 50 คน และสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปเผยแพรํให๎แกํ
ประชาชนในชุมชนของตน ปีละ 
1 ครั้ง 

24 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

30,000 เพื่อปูองกันและลดอัตรา
การเกิดโรคพิษสุนัขบา๎ 

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า โดย
วิธีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคและ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันโรค 
จ านวน 13 หมูํบ๎าน 
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25 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

โครงการปลูกต๎นไม๎
เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่
ต าบลหนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

15,500 เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

จัดโครงการปลูกต๎นไม๎บริเวณ
สองข๎างทางถนนในต าบล 
หนองขนาน 

26 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/
หมูํบ๎าน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

150,000 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
บริการและการสํงเสริม
ทางด๎านสุขภาพและ
อนามัยอยํางทั่วถึง 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลหนองขนาน 
จ านวน 13 หมูํบ๎าน โดยสมทบ
ร๎อยละ 50 ของเงินที่ สปสช.
สมทบให๎ 

27 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการหลํอเทียนและ
ถวายเทียนเข๎าพรรษา 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

30,000 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรกัษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีของไทยให๎คงอยูํสืบไป 
และให๎ประชาชนรู๎จกั
ปฏิบัติตนตามหนา๎ที่ของ
ชาวพุทธที่ด ี

จัดกิจกรรมหลํอเทียนบริเวณ
หน๎าส านักงานเทศบาลต าบล
หนองขนาน เพื่อน าไปถวายวัดใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
จ านวน 2 แหํง ได๎แก ํ 
วัดหนองหวา๎และวัดลุํมโพธิ์ทอง  
ปีละ 1 ครั้ง 

28 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให๎แกํเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

643,900 เพื่อให๎เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขนานได๎รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ๎วน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎แกํ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ และนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล
หนองขนาน จ านวน 4 แหํง 

29 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

จัดซื้ออาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

465,500 เพื่อให๎เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนาน
มีอาหารกลางวัน
รับประทานครบถ๎วน 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
จ านวน 3 แหํง 

30 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
การศึกษา (จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน 
การสอน) 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

161,500 เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎มีสื่อการเรียนรู๎และวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แหํง คนละ  
1,700 บาท 

31 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการแกํเด็กกํอน
วัยเรียน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

20,000 เพื่อให๎นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 
แหํง มีความรู๎ความสามารถ
และมีพัฒนาการครบทุก
ด๎านกํอนเข๎าเรียนขั้น
พื้นฐาน 

จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
เด็กกํอนวยัเรียนที่เรียนอยูํใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองขนาน ทั้ง 3 แหํง 

32 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

130,000 เพื่อให๎ความส าคัญแกํเด็ก 
ให๎เด็กได๎รับความรู๎ความ
สนุกสนาน 

จัดกิจกรรมวันเด็กบริเวณ
เทศบาลต าบลหนองขนาน ปีละ 
1 ครั้ง 

33 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

2,250 เพื่อระดมสรรพก าลังทุก
ภาคสํวนที่เกีย่วขอ๎งในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให๎มีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แหํง 
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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34 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมผู๎ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

5,300 เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ระหวํางครูและผู๎ปกครอง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เพื่อให๎ผู๎ปกครองทราบถึง
บทบาทหน๎าที ่สามารถ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมประชุมผู๎ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหํง 
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

35 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎
สูํโลกกวา๎ง 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

30,000 เพื่อสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักคิด 
วิเคราะห์จากการเรียนรู๎
ด๎วยประสบการณ์จริง 

จัดกิจกรรมเรียนรู๎นอกสถานที่
ให๎กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ทั้ง 3 แหํง ปีละ 1 ครั้ง 

36 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

อุดหนุนคําอาหาร
กลางวันให๎แกํโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

888,000 เพื่อให๎เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนาน
ทั้ง 4 แหํง มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ครบถ๎วน 

อุดหนุนคําอาหารกลางวันให๎แกํ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขนาน ทั้ง 4 แหํง 

37 การสํงเสริมและพัฒนางาน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านในการจัด
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ภายในต าบลหนอง
ขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

45,000 เพื่อเป็นการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมเทศน์มหาชาติใน
เขตต าบล อันเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณ ี
ที่มีมาแตํโบราณ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นใน
การจัดกิจรรมเทศน์มหาชาติ 
จ านวน 9 หมูํบ๎าน ปีละ 1 ครั้ง 

38 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการเสริมสร๎าง
ครอบครัวอบอุํน 
ครอบครัวเข๎มแข็ง 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

18,800 เพื่อพัฒนาคุณภาพ สถาบัน
ครอบครัวในต าบลหนอง
ขนาน 

จัดอบรมให๎ความรู๎และพัฒนา
คุณภาพสถาบันครอบครัวใน
ต าบลหนองขนาน จ านวน 15 
ครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน 

39 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการทักษะชีวิต
เยาวชน ต๎นกล๎า
คุณธรรม 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

48,800 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
เยาวชนต าบลหนองขนาน 

จัดอบรมให๎แกํเยาวชนในพื้นที่
ต าบลหนองขนาน หมูํที่ 1-13 
จ านวน 30 คน 

40 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการสํงเสริม
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอาย ุ

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

60,000 เพื่อให๎มีการท ากิจกรรม
รํวมกัน สร๎างความส าคัญ
และความเอื้ออาทรให๎แกํ
ผู๎สูงอายุในต าบลหนอง
ขนาน 

จัดกิจกรรมงานวันผู๎สูงอายุชํวง
สงกรานต์ โดยมีจ านวนผู๎สูงอายุ
ที่มารํวมงานประมาณ 400 คน 
ปีละ 1 ครั้ง 

41 การสํงเสรมิและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการสํงเสริมอาชีพ
ผลิตน้ าดื่มสมุนไพร
ส าเร็จรูป/อาหารวําง 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

18,800 เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ 
ได๎รับการพัฒนาอาชพีและ
เพิ่มรายได๎ 

จัดโครงการฝึกอบรมอาชพีผลิต
น้ าดื่มสมุนไพรส าเร็จรูป/อาหาร
วํางให๎แกํประชาชน หมูํที่ 3 
จ านวน 20 คน 

42 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

28,800 เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ 
ได๎รับการพัฒนาอาชพีและ
เพิ่มรายได๎ 

จัดฝึกอบรมอาชพีด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง ให๎แกํประชาชน  
หมูํที่ 11 

43 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอาย ุ

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7,805,000 เพื่อให๎ผู๎สูงอายุในเขตต าบล
หนองขนานได๎รับสวัสดิการ
ทางสังคมอยํางทั่วถึง 

ผู๎สูงอายุในต าบลหนองขนาน 
ได๎รับการชํวยเหลือในการ 
ด ารงชีพ 

44 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู๎พิการ 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1,064,000 เพื่อให๎ผู๎พิการได๎รับ
สวัสดิการทางสังคมอยําง
ทั่วถึง 

ผู๎พิการในต าบลหนองขนานได๎รับ
เงินชํวยเหลือในการด ารงชีพ 



 
๓๒ 

 

 

45 การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส ์

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

82,000 เพื่อให๎ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับ
สวัสดิการทางสังคมอยําง
ทั่วถึง 

ผู๎ปุวยเอดส์ในต าบลหนองขนาน
ได๎รับเงินชํวยเหลือในการ 
ด ารงชีพ 

46 การสร๎างความเข๎มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหลํง
น้ าเพื่อการเกษตร การ
ประมงและปศุสัตว ์

โครงการสํงเสริมการ
เล้ียงไกํไขํในครอบครัว
พอเพียง 

 เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

23,500 เพื่อให๎ประชาชนที่เข๎ารวํม
โครงการมีความรู๎และ
ด าเนินชีวิตตามหลักความ
พอเพียงด๎วยการเลี้ยงไกํไข ํ

จัดอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนที่
เข๎ารํวมโครงการโดยฝกึทักษะ
การเลี้ยงไกํไขํ และการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 30 คน  
ปีละ 1 ครั้ง 

47 การสร๎างความเข๎มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหลํง
น้ าเพื่อการเกษตร การ
ประมงและปศุสัตว ์

โครงการผักข๎างบ๎าน
อาหารขา๎งรั้ว ครอบครัว
พอเพียงหลีกเล่ียง
สารเคมี 

 เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

38,500 เพื่อให๎ประชาชนที่เข๎ารวํม
โครงการได๎มีแรงจูงใจใน
การสร๎างครอบครัวพอเพียง
ด๎วยการปลูกผักอินทรีย์ไว๎
รับประทานหรือจ าหนํายไว ๎

จัดอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนที่
เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 30 คน 
และสร๎างแรงจูงใจด๎วยการดูงาน
จากเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จ  จ านวน 1 ครั้ง 

48 การสร๎างความเข๎มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหลํง
น้ าเพื่อการเกษตร การ
ประมงและปศุสัตว ์

โครงการจัดตั้งกองทุน
ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
ผู๎เลี้ยงโค หมูํที่ 8 บ๎าน
หนองหว๎า 

 เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

38,500 เพื่อด าเนินการจัดตั้ง
กองทุนยาและเวชภัณฑ์
ให๎แกํเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโคที่
เข๎ารํวมโครงการ 

จัดอบรมให๎ความรู๎ในการ
ด าเนินการจัดตั้งกองทุนยาและ
เวชภัณฑ์ให๎แกํเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโค
ที่ต๎องการเข๎ารํวมโครงการและ
อบรมการดูแลสัตว์ในฟาร์มขั้น
พื้นฐาน จ านวน 1 ครั้ง 

49 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

การจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป การเลือกตั้งซํอม 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

20,000 เพื่อจัดให๎มีการเลือกตั้งให๎
ครบตามจ านวนทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

จัดการเลือกตั้งตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

50 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

 เทศบาล/
กองคลัง 

437,000 เพื่อเป็นการพัฒนารายได๎
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดท าแผนที่ภาษีของเทศบาล
ต าบลหนองขนาน 

51 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  เทศบาล/
ส านักปลัด 

150,000 เพื่อให๎มีวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช๎ในการบริหาร
จัดการงานของเทศบาลทุก
สํวนราชการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว 
ฯลฯ 

52 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน 
งานครัว 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

50,000 เพื่อให๎มีวัสดุงานบ๎านงาน
ครัวส าหรับใช๎ในการดูแล
อาคารสถานที่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎สะอาด 
นําอยู ํ

จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน 
ไม๎กวาด ไม๎ถูพื้น จาน ชาม แกว๎ 
ฯลฯ 

53 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง  เทศบาล/
ส านักปลัด 

20,000 เพื่อให๎มีวัสดุกํอสร๎าง
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซม 
ดูแลรักษาที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎างของเทศบาล
ต าบลหนองขนาน 

จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง เชํน ทํอพีวีซี 
สี แปรงทาสี ข๎อตอํตรง ข๎องอ
สามทาง ฯลฯ 

54 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

10,000 เพื่อให๎มีวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง ส าหรับใช๎ในการ
ซํอมแซมยานพาหนะและ
ขนสํงของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

55 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

 เทศบาล/
กองคลัง/
ส านักปลัด 

45,000 เพื่อให๎มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นส าหรับใช๎ใน
ยานพาหนะและขนสํงของ
เทศบาล 

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางและ
เครื่องตัดหญ๎าของเทศบาล 



 
๓๓ 

 

 

56 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  เทศบาล/
ส านักปลัด 

100,000 เพื่อให๎มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช๎ในการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เชํน หมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ 
แปูนพิมพ์ เครื่องอํานและบันทึก
ข๎อมูลตํางๆ ฯลฯ 

57 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทย ุ

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

10,000 เพื่อให๎มีวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซม
ระบบไฟฟูาและวิทยุให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเชํน 
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ 
ฯลฯ ส าหรับใช๎ในส านักงาน 

58 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร  เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

20,000 เพื่อให๎มีวัสดุการเกษตร
ส าหรับใช๎ในการปรับปรุง
ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์
ภายในที่ท าการเทศบาล
ต าบลหนองขนาน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชํน จอบ 
เสียม ฯลฯ 

59 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางรัฐพิธี 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

70,000 เพื่อให๎มีการจัดกิจกรรม
และให๎ความส าคัญกับวัน
ส าคัญทางรัฐพิธีตํางๆ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธ ี 
ปีละ 2 ครั้ง ได๎แกํ วันพํอและ 
วันแม ํ

60 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

70,000 เพื่อเป็นการให๎บริการ
ประชาชนเชิงรุก ได๎รับ
ทราบปัญหาของประชาชน
โดยแท๎จริง 

จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ปี
ละ 1 ครั้ง 

61 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทย ุ

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

5,000 เพื่อให๎มีวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซม
ระบบไฟฟูาและวิทยุให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเชํน ไฟ
ฉาย กระบอง สัญญาณไฟฟูา 
ฯลฯ ส าหรับใช๎ในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

62 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 
(งาน
ปูองกัน) 

30,000 เพื่อให๎มีวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง ส าหรับใช๎ในการ
ซํอมแซมยานพาหนะและ
ขนสํงของเทศบาล  
(รถ อปพร.) 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

63 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 
(งาน
ปูองกัน) 

30,000 เพื่อให๎มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นส าหรับใช๎ในรถ
สํวนกลางของเทศบาล  
(รถ อปพร.) 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาล 

64 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทย ุ

 เทศบาล/
กองชําง 

90,000 เพื่อให๎มีวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซม
ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุส าหรับ
ซํอมแซมไฟสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

65 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง 

 เทศบาล/
กองชําง 

15,000 เพื่อให๎มีวัสดุยานพาหนะ
และขนสํงส าหรับใช๎ในการ
ซํอมแซมยานพาหนะและ
ขนสํงของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

66 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

 เทศบาล/
กองชําง 

25,000 เพื่อให๎มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นส าหรับใช๎ใน
ยานพาหนะและขนสํงของ
เทศบาล 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาล 

67 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร  เทศบาล/
ส านักปลัด 

20,000 เพื่อให๎มีวัสดุการเกษตร
ส าหรับใช๎ในการพัฒนางาน
ด๎านการเกษตร 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชํน จอบ 
เสียม ฯลฯ และสารเคมีปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ กรณี
เกิดโรคระบาด 
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68 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง 

 เทศบาล/ 30,000 เพื่อให๎มีวัสดุยานพาหนะ
และขนสํงส าหรับใช๎ในการ
ซํอมแซมยานพาหนะและ
ขนสํงของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

69 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

 เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

50,000 เพื่อให๎มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นส าหรับใช๎ใน
ยานพาหนะและขนสํงของ
เทศบาล (รถตักหน๎า 
ขุดหลัง) 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
ส าหรับใช๎ในรถสํวนกลางของ
เทศบาล 

70 
 
 
 
 

การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

50,000 เพื่อให๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได๎รับการ
พัฒนาด๎านตํางๆที่เกี่ยวกับ
การศึกษา 

สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎รับ
การพัฒนาด๎านตาํงๆเกี่ยวกับ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แหํง 

 
 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลหนองขนาน มีการใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ โดยได๎มี
การกํอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 20,723,489.50 บาท มีการเบิกจําย
งบประมาณ จ านวน 49 โครงการ จ านวนเงิน 15,010,285.50 ล๎านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสํงเสริมและพัฒนางานดา๎น
โครงสร๎างพื้นฐาน และการ
บริหารจดัการสาธารณภัย 

17 8,032,629.20 9 2,323,425.20 

การสํงเสริมและพัฒนางานดา๎น
สุขภาพอนามัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน/หมูํบ๎าน 

6 547,006.60 6 546,006.60 

การสํงเสริมและพัฒนางานดา๎น
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท๎องถิ่น 

11 2,313,215.84 11 2,313,215.84 

การสํงเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม สํงเสริมอาชีพ
เพื่อเพ่ิมรายได ๎

8 8,829,076.15 8 8,829,076.15 

การสร๎างความเข๎มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหลํงน้ า
เพื่อการเกษตร การประมงและ
ปศุสัตว ์

2 61,773.11 2 61,773.11 

การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมี
สํวนรํวมของประชาชน 

13 939,788.60 13 939,788.60 

รวม 57 20,723,489.50 49 15,010,285.50 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ที่มีการกํอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

         

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 การสํงเสริมและพัฒนา
งานดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมประตู
เปิด-ปิดน้ า คลอง 
D19 หมูํที่ 1 

เทศบาล/
กองชําง 

230,000.00 116,000.00 สัญญาจ๎าง 
20/2561 

14/07/2561 45 

2 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.สายบ๎าน
นายบุญรอด ให๎นุช 
ถึงบ๎านนางแหวน 
หมูํที่ 2 

เทศบาล/
กองชําง 

113,000.00 112,200.00 สัญญาจ๎าง 
12/2561 

08/05/2561 45 

3 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.สายบ๎าน
นางเล่ือน เสือนาค 
ถึงบ๎านนางสม 
แสนส าราญ หมูํที ่
2 

เทศบาล/
กองชําง 

185,000.00 184,000.00 สัญญาจ๎าง 
13/2561 

08/05/2561 45 

4 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล.จาก
หมูํที่ 2 ถึงบ๎าน 
นางโอํ อวํมอูม  
หมูํที่ 3 

เทศบาล/
กองชําง 

763,000.00 763,000.00 สัญญาจ๎าง 
28/2561 

25/08/2561 45 

5 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางทับ
ถนน คสล.จากบ๎าน
ลุงธูปจนสุดเขต
ติดตํอต าบล 
หนองพลับ  

เทศบาล/
กองชําง 

580,000.00 409,983.20 สัญญาจ๎าง 
18/2561 

05/06/2561 45 

6 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล.รูป
ตัวยู จากบ๎านนาย
ประสาน ถึงบ๎าน
นางจีน หมูํที่ 5 

เทศบาล/
กองชําง 

765,000.00 759,000.00 สัญญาจ๎าง 
25/2561 

27/07/2561 45 

7 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล.รูป
ตัวยู สายบา๎นนาย
แหนม หมูํที ่6 

เทศบาล/
กองชําง 

1,040,000.00 990,000.00 สัญญาจ๎าง 
24/2561 

27/07/2561 90 

8 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล.รูป
ตัวยู จากบ๎านนาง
เหรียญ (ฝั่งซ๎าย) 
หมูํที่ 6 

เทศบาล/
กองชําง 

433,000.00 433,000.00 สัญญาจ๎าง 
29/2561 

06/09/2560 45 
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9 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล.รูป
ตัวยู สายบอํโพง-
แคใหญํ จากบ๎าน
ครูเอิบ ถึงคลอง 
D13 หมูํที่ 7 

เทศบาล/
กองชําง 

954,000.00 908,000.00 สัญญาจ๎าง 
23/2561 

27/07/2561 60 

10 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล.รูป
ตัวยู สายนาอู หมูํที ่
8 ถึงหมูํที่ 13 

เทศบาล/
กองชําง 

1,144,000.00 1,089,000.00 สัญญาจ๎าง 
22/2561 

27/07/2561 90 

11 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. หมูํที่ 9 
จ านวน 4 ซอย 

เทศบาล/
กองชําง 

282,000.00 281,000.00 สัญญาจ๎าง 
11/2561 

05/05/2561 45 

12 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.สาย
ทางเข๎าลาน
เอนกประสงค์  
หมูํที่ 10 

เทศบาล/
กองชําง 

127,000.00 126,100.00 สัญญาจ๎าง 
8/2561 

05/05/2561 45 

13 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.ทางเข๎า 
รพ.สต.บ๎าน 
ดอนนาลุํม  
หมูํที่ 11 

เทศบาล/
กองชําง 

229,000.00 228,000.00 สัญญาจ๎าง 
9/2561 

05/05/2561 45 

14 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
รางสํงน้ า คสล. 
รูปตัวยู สายนาปุา
เสือ หมูํที่ 13 

เทศบาล/
กองชําง 

956,000.00 946,800.00 สัญญาจ๎าง 
10/2561 

05/05/2561 45 

15 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.จากหมูํ
ที่ 13 เช่ือม หมูํที่ 
6 (สํวนที่เหลือ) 
พร๎อมวางทํอ
เหลี่ยม จ านวน 1 
จุด 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

924,100.00 653,900.00 สัญญาจ๎าง 
3/2561 

30/12/2560 45 

16 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

เทศบาล/
ส านักปลัด 

33,000.00 4,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 2/2561 

28/12/2560 7 

          1,043.00 ใบสั่งซ้ือ 
6/2561 

28/12/2560 7 

          780.00 ใบสั่งจ๎าง 
12/2561 

26/12/2560 3 

          21,000.00 ฎีกา 
243/2561 

28/12/2560 7 

17 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

33,000.00 780.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
40/2561 

10/04/2561 1 
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          4,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
11/2561 

11/04/2561 7 

          1,043.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
30/2561 

11/04/2561 7 

18 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน/หมูํบ๎าน 

โครงการจัดการ
แขํงขันกีฬาต าบล
หนองขนาน 

เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

221,600.00 8,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 6/2561 

17/02/2561 4 

          6,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 7/2561 

17/02/2561 4 

          10,000.00 ใบสั่งซ้ือ 
16/2561 

17/02/2561 4 

          93,410.00 ใบสั่งซ้ือ 
17/2561 

15/02/2561 3 

          2,600.00 ใบสั่งจ๎าง
18/2561 

02/02/2561 3 

          800.00 ใบสั่งจ๎าง 
19/2561  

02/02/2561 3 

          2,000.00 ใบสั่งจ๎าง 
20/2561  

02/02/2561 5 

          12,000.00 ใบสั่งจ๎าง 
24/2561 

15/02/2561 4 

          1,980.00 ใบสั่งจ๎าง 
25/2561 

15/02/2561 3 

          16,000.00 ฎีกา 
388/2561 

12/03/2561 5 

          2,000.00 ฎีกา 
389/2561 

12/03/2561 5 

          61,200.00 ฎีกา 
419/2561 

15/03/2561 5 

19 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน/หมูํบ๎าน 

โครงการแขํงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

22,000.00 300.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
78/2561 

13/09/2561 5 

          5,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
88/2561 

13/09/2561 5 

          6,540.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
87/2561 

13/09/2561 5 

          900.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
86/2561 

13/09/2561 6 



 
๓๘ 

 

 

          1,200.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
89/2561 

13/09/2561 6 

          1,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
20/2561 

13/09/2561 1 

          5,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
21/2561 

13/09/2561 1 

20 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน/หมูํบ๎าน 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาให๎แกํ
ศูนย์กีฬาหมูํบ๎านใน
เขตต าบลหนอง
ขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

100,000.00 97,949.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
94/2561 

19/09/2561 10 

21 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน/หมูํบ๎าน 

โครงการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

55,000.00 17,500.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
34/2561 

02/05/2561 3 

          27,500.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
50/2561 

07/07/2561 15 

          3,402.60 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
55/2561 

10/07/2561 1 

          5,280.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
52/2561 

10/07/2561 1 

          260.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
51/2561 

10/07/2561 2 

22 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน/หมูํบ๎าน 

โครงการปลูกต๎นไม๎
เฉลิมพระเกียรติใน
พื้นที่ต าบลหนอง
ขนาน 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

15,500.00 800.00 ใบสัง่ซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
50/2561 

20/06/2561 2 

          3,200.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
42/2561 

20/06/2561 2 

          7,500.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
43/2561 

20/06/2561 3 

          4,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
13/2561 

20/06/2561 3 



 
๓๙ 

 

 

23 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน/หมูํบ๎าน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลหนอง
ขนาน 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

150,000.00 143,685.00 ฎีกา 
292/2561 

05/02/2561 3 

24 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการหลํอเทียน
และถวายเทียน
เข๎าพรรษา 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

30,000.00 800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
59/2561 

19/07/2561 5 

          2,200.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
60/2561 

19/07/2561 5 

          2,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
61/2561 

24/07/2561 2 

          1,800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
62/2561 

24/07/2561 2 

          2,800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
63/2561 

24/07/2561 2 

          8,360.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
57/2561 

24/07/2561 2 

          2,240.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
59/2561 

26/07/2561 2 

          1,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
15/2561 

26/07/2561 1 

          1,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
16/2561 

26/07/2561 1 

          2,300.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
58/2561 

26/07/2561 3 

          2,700.00 ฎีกา 
750/2561 

25/07/2561 1 

25 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให๎แกํเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

643,900.00 71,495.04 สัญญาซ้ือขาย 
1/2561 

09/11/2560 130 

          59,157.12 สัญญาซ้ือขาย 
2/2561 

09/11/2560 130 

          23,304.32 สัญญาซ้ือขาย 
3/2561 

09/11/2560 130 
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          41,230.72 สัญญาซ้ือขาย 
4/2561 

09/11/2560 130 

          22,408.00 สัญญาซ้ือขาย 
5/2561 

09/11/2560 130 

          30,474.88 สัญญาซ้ือขาย 
6/2561 

09/11/2560 130 

          31,371.20 สัญญาซ้ือขาย 
7/2561 

09/11/2560 130 

          55,609.32 สัญญาซ้ือขาย 
16/2561 

02/07/2561 101 

          54,183.44 สัญญาซ้ือขาย 
17/2561 

02/07/2561 101 

          18,536.44 สัญญาซ้ือขาย 
18/2561 

02/07/2561 101 

          22,814.08 สัญญาซ้ือขาย 
19/2561 

02/07/2561 101 

          24,239.96 สัญญาซ้ือขาย 
20/2561 

02/07/2561 101 

          23,527.02 สัญญาซ้ือขาย 
21/2561 

02/07/2561 101 

          19,962.32 สัญญาซ้ือขาย 
22/2561 

02/07/2561 101 

          15,074.78 สัญญาซ้ือขาย 
9/2561 

21/05/2561 29 

          12,784.94 สัญญาซ้ือขาย 
10/2561 

21/05/2561 29 

          5,152.14 สัญญาซ้ือขาย 
11/2561 

21/05/2561 29 

          5,915.42 สัญญาซ้ือขาย 
12/2561 

21/05/2561 29 

          4,770.50 สัญญาซ้ือขาย 
13/2561 

21/05/2561 29 

          6,487.88 สัญญาซ้ือขาย 
14/2561 

21/05/2561 29 

          4,961.32 สัญญาซ้ือขาย 
15/2561 

21/05/2561 29 
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26 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

จัดซื้ออาหาร
กลางวันให๎แกํเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

465,500.00 122,580.00 ฎีกา 
102/2561 

21/11/2560 5 

          111,500.00 ฎีกา 
346/2561 

20/02/2561 5 

          111,660.00 ฎีกา 
619/2561 

11/06/2561 3 

          114,000.00 ฎีกา 
741/2561 

13/07/2561 1 

27 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหารการศึกษา 
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน) 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

161,500.00 159,800.00 ฎีกา 
103/2561 

21/11/2560 5 

28 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
แกํเด็กกํอนวัยเรียน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

20,000.00 300.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
70/2561 

18/08/2561 4 

          17,740.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
67/2561 

18/08/2561 4 

          600.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
68/2561 

18/08/2561 5 

          1,200.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
66/2561 

18/08/2561 5 

29 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

130,000.00 9,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 3/2561 

11/01/2561 3 

          8,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 4/2561 

11/01/2561 3 

          2,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 5/2561 

11/01/2561 3 

          24,910.00 ใบสั่งซ้ือ 
7/2561 

10/01/2561 3 

          39,000.00 ใบสั่งซ้ือ 
8/2561 

10/01/2561 3 

          2,400.00 ใบสั่งซ้ือ 
9/2561 

11/01/2561 3 

          4,420.00 ใบสั่งจ๎าง 
13/2561 

28/12/2560 5 

          800.00 ใบสั่งจ๎าง 
14/2561 

06/01/2561 3 
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          2,000.00 ใบสั่งจ๎าง 
16/2561 

09/01/2561 2 

          36,000.00 ฎีกา 
249/2561 

13/01/2561 1 

30 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

2,250.00 725.00 ใบสั่งซ้ือ 
21/2561 

27/02/2561 1 

31 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

5,300.00 2,600.00 ใบสั่งซ้ือ 
20/2561 

27/02/2561 1 

32 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

โครงการหนูน๎อย
เรียนรู๎สํูโลกกวา๎ง 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

30,000.00 10,400.00 ใบสั่งจ๎าง 
22/2561 

07/03/2561 1 

          3,000.00 ใบสั่งซ้ือ 
23/2561 

07/03/2561 5 

          14,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 8/2561 

07/03/2561 1 

33 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

อุดหนุนคําอาหาร
กลางวันให๎แกํ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

889,000.00 264,000.00 ฎีกา 
152/2561 

13/12/2560 5 

          184,000.00 ฎีกา 
153/2561 

13/12/2560 5 

          320,000.00 ฎีกา 
191/2561 

25/12/2560 5 

          104,000.00 ฏีกา 
242/2561 

22/01/2561 5 

          16,920.00 ฎีกา 
701/2561 

10/07/2561 3 

34 การสํงเสริมและพัฒนา
งานด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถิ่น 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูํบ๎านในการจัด
กิจกรรมเทศน์
มหาชาติภายใน
ต าบลหนองขนาน 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

45,000.00 45,000.00 ฎีกา 129-
137/2561 

06/12/2560 5 

35 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการเสริมสร๎าง
ครอบครัวอบอุํน 
ครอบครัวเข๎มแข็ง 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

18,800.00 940.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
27/2561 

08/03/2561 2 

          150.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
26/2561 

08/03/2561 2 

          3,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
28/2561 

28/03/2561 3 
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          9,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 9/2561 

27/03/2561 4 

          2,400.00 ฎีกา 
457/2561 

30/03/2561 1 

          1,209.82 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
33/2561 

27/03/2561 3 

36 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการทักษะชีวิต
เยาวชน ต๎นกล๎า
คุณธรรม 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

48,800.00 1,400.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
78/2561 

30/08/2561 2 

          450.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
80/2561 

30/08/2561 2 

          1,005.80 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
75/2561 

30/08/2561 2 

          18,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
75/2561 

01/09/2561 2 

          27,900.00 ฎีกา 
867/2561 

31/08/2561 1 

37 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการสํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอาย ุ

 เทศบาล/
กอง
สวัสดการ
สังคม 

60,000.00 8,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
39/2561 

06/04/2561 5 

          800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
36/2561 

06/04/2561 4 

          2,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
37/2561 

06/04/2561 2 

          2,454.98 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
38/2561 

06/04/2561 4 

          2,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
31/2561 

10/04/2561 1 

          1,500.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
32/2561 

10/04/2561 1 

          1,845.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
33/2561 

10/04/2561 1 

          5,800.00 บันทึกตกลง
เชํา 
10/2561 

10/04/2561 2 



 
๔๔ 

 

 

          3,500.00 บันทึกตกลง
เชํา 
12/2561 

10/04/2561 2 

          30,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
29/2561 

10/04/2561 2 

38 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการสํงเสริม
อาชีพผลิตน้ าดื่ม
สมุนไพรส าเร็จรูป/
อาหารวําง 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

18,800.00 800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
73/2561 

25/08/2561 7 

          10,632.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
74/2561 

25/08/2561 7 

          1,332.15 ใบสัง่ซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
74/2561 

25/08/2561 7 

          6,000.00 ฎีกา 
851/2561 

28/08/2561 1 

39 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

28,800.00 8,700.00 ฎีกา 
850/2561 

24/08/2561 1 

          7,050.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
69/2561 

18/08/2561 5 

          450.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
70/2561 

18/08/2561 5 

          556.40 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
71/2561 

18/08/2561 5 

          12,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
18/2561 

23/08/2561 1 

40 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอาย ุ

 เทศบาล/
กอง
สวัสดการ
สังคม 

7,805,000.00 93,700.00 ฎีกา 
014/2561 

10/10/2560 1 

          536,700.00 ฎีกา 
049/2561 

31/10/2560 1 

          569,900.00 ฎีกา 
054/2561 

01/11/2560 1 

          100.00 ฎีกา 
070/2561 

07/11/2560 1 

          54,600.00 ฎีกา 
115/2561 

30/11/2560 0 

          2,300.00 ฎีกา 
118/2561 

30/11/2560 0 



 
๔๕ 

 

 

          625,400.00 ฎีกา 
141/2561 

08/12/2560 1 

          625,400.00 ฎีกา 
201/2561 

03/01/2561 1 

          623,800.00 ฎีกา 
297/2561 

05/02/2561 1 

          619,000.00 ฎีกา 
376/2561 

06/03/2561 1 

          617,500.00 ฎีกา 
447/2561 

03/04/2561 1 

          615,700.00 ฎีกา 
527/2561 

02/05/2561 1 

          614,700.00 ฎีกา 
601/2561 

04/06/2561 1 

          612,600.00 ฎีกา 
672/2561 

03/07/2561 1 

          608,700.00 ฎีกา 
770/2561 

03/08/2561 1 

          608,100.00 ฎีกา 
876/2561 

05/09/2561 1 

41 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎พิการ 

 เทศบาล/
กอง
สวัสดการ
สังคม 

1,154,000.00 48,000.00 ฎีกา 
015/2561 

10/10/2560 1 

          38,400.00 ฎีกา 
050/2561 

31/10/2560 1 

          51,200.00 ฎีกา 
056/2561 

01/11/2560 1 

          37,600.00 ฎีกา 
116/2561 

30/11/2560 1 

          800.00 ฎีกา 
119/2561 

30/11/2560 1 

          94,400.00 ฎีกา 
142/2561 

08/12/2560 1 

          93,600.00 ฎีกา 
202/2561 

03/01/2561 1 

          96,800.00 ฎีกา 
298/2561 

05/02/2561 1 

          97,600.00 ฎีกา 
377/2561 

06/03/2561 1 

          98,400.00 ฎีกา 
448/2561 

03/04/2561 1 

          97,600.00 ฎีกา 
528/2561 

02/05/2561 1 

          98,400.00 ฎีกา 
602/2561 

04/06/2561 1 

          99,200.00 ฎีกา 
673/2561 

03/07/2561 1 



 
๔๖ 

 

 

          99,200.00 ฎีกา 
771/2561 

02/08/2560 1 

          100,800.00 ฎีกา 
877/2561 

05/09/2561 1 

42 การสํงเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได๎ 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส ์

 เทศบาล/
กอง
สวัสดการ
สังคม 

82,000.00 5,500.00 ฎีกา 
016/2561 

10/10/2560 1 

          1,000.00 ฎีกา 
052/2561 

31/10/2560 1 

          5,500.00 ฎีกา 
058/2561 

01/11/2560 1 

          1,000.00 ฎีกา 
117/2561 

30/11/2560 1 

          6,500.00 ฎีกา 
143/2561 

08/12/2560 1 

          6,500.00 ฎีกา 
203/2561 

03/01/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
299/2561 

05/02/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
378/2561 

06/03/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
449/2561 

03/04/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
529/2561 

02/05/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
603/2561 

04/06/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
674/2561 

03/07/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
772/2561 

02/08/2561 1 

          6,500.00 ฎีกา 
878/2561 

05/09/2561 0 

43 การสร๎างความเข๎มแข็ง
ภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อ
การเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการสํงเสริม
การเลี้ยงไกํไขํใน
ครอบครัวพอเพียง 

เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

23,500.00 399.11 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
52/2561 

27/06/2561 1 

          950.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
44/2561 

27/06/2561 1 

          15,480.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
45/2561 

27/06/2561 2 

          3,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
46/2561 

27/06/2561 2 



 
๔๗ 

 

 

          3,600.00 ฎีกา 
684/2561 

28/06/2561 1 

44 การสร๎างความเข๎มแข็ง
ภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อ
การเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการผักข๎าง
บ๎านอาหารข๎างรั้ว 
ครอบครัวพอเพียง
หลีกเล่ียงสารเคมี 

 เทศบาล/
กองสํงเสริม
การเกษตร 

38,500.00 994.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
60/2561 

26/07/2561 1 

          9,750.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
62/2561 

26/07/2561 1 

          400.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
64/2561 

26/07/2561 1 

          3,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
61/2561 

26/07/2561 6 

          14,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
17/2561 

26/07/2561 7 

          3,600.00 ฎีกา 
794/2561 

31/07/2561 1 

          6,600.00 ฎีกา 
752/2561 

26/07/2561 1 

45 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษ ี

 เทศบาล/
กองคลัง 

437,000.00 99,000.00 บันทึกตกลง
จ๎าง 
3/2561 

01/11/2561 334 

          99,000.00 บันทึกตกลง
จ๎าง 
4/2561 

01/11/2561 334 

          99,000.00 บันทึกตกลง
จ๎าง 
5/2561 

01/11/2561 334 

          99,000.00 บันทึกตกลง
จ๎าง 
6/2561 

01/11/2561 334 

46 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

 เทศบาล/
ส านักปลัด/
กองชําง/
กองคลัง/
กอง
การศึกษา/
กอง
สวัสดการ
สังคม/กอง
สํงเสริม
การเกษตร 

150,000.00 16,800.00 ใบสั่งซ้ือ 
18/2561 

23/02/2561 5 



 
๔๘ 

 

 

          4,520.00 บันทึกตกลง
ซ้ือ 4/2561 

01/11/2561 334 

          3,011.50 พบ 53402/ 
2096  

15/11/2560 2 

          30,531.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
35/2561 

16/05/2561 5 

          1,920.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
53/2561 

13/07/2561 5 

          24,940.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
36/2561 

16/05/2561 5 

          5,501.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
40/2561 

15/06/2561 5 

          17,840.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
49/2561 

06/07/2561 15 

          6,425.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
83/2561 

06/09/2561 5 

          7,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
82/2561 

05/10/2561 5 

          14,320.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
81/2561 

05/09/2561 7 

          12,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
96/2561 

21/09/2561 5 

47 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน
งานครัว 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

50,000.00 44,008.00 ใบสั่งซ้ือ 
10/2561 

07/01/2561 5 

48 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง  เทศบาล/
ส านักปลัด 

20,000.00 5,850.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
13/2561 

30/01/2561 5 

49 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่น 

 เทศบาล/
กองคลัง 

50,000.00 40,000.00 บันทึกตกลง
ซ้ือ 1/2561 

04/10/2560 361 

          2,250.00 บันทึกตกลง
ซ้ือ 6/2561 

13/12/2561 293 



 
๔๙ 

 

 

          5,000.00 บันทึกตกลง
ซ้ือ 7/2561 

03/08/2561 58 

50 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

 เทศบาล/
ส านักปลัด/
กองชําง/
กองคลัง/
กอง
การศึกษา/
กอง
สวัสดการ
สังคม/กอง
สํงเสริม
การเกษตร 

120,000.00 53,850.00 ใบสั่งซ้ือ 
11/2561 

27/01/2561 5 

          1,150.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
38/2561 

26/05/2561 5 

          14,900.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
41/2561 

16/06/2561 15 

          12,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
75/2561 

25/08/2561 7 

          16,140.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
79/2561 

29/08/2561 7 

          2,800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
85/2561 

07/09/2561 5 

          3,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
93/2561 

15/09/2561 5 

          3,800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
92/2561 

14/09/2561 5 

51 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางรัฐพิธี 

  70,000.00 2,030.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
54/2561 

19/07/2561 5 

          9,400.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
55/2561 

19/07/2561 5 

          955.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
56/2561 

19/07/2561 5 

          2,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
56/2561 

19/07/2561 5 



 
๕๐ 

 

 

          3,040.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
57/2561 

19/07/2561 5 

          3,800.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
60/2561 

19/07/2561 5 

          2,000.00 บันทึกตกลง
เชํา 
14/2561 

25/07/2561 7 

          11,600.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
65/2561 

03/08/2561 7 

          2,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
66/2561 

03/08/2561 5 

          1,440.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
63/2561 

04/08/2561 5 

          4,320.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
64/2561 

04/08/2561 5 

          300.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
65/2561 

04/08/2561 5 

          2,000.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
67/2561 

04/08/2561 5 

52 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟูา
และวิทย ุ

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

5,000.00 4,847.10 ใบสั่งซ้ือ 
5/2561 

26/12/2560 5 

53 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่น 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

30,000.00 26,600.00 บันทึกตกลง
จ๎าง 
2/2561 

13/10/2561 353 

54 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่น 

 เทศบาล/
กองชําง 

25,000.00 2,500.00 บันทึกตกลง
ซ้ือ 5/2561 

13/11/2561 322 

55 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 เทศบาล/
ส านักปลัด 

20,000.00 730.00 ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ๎าง 
39/2561 

26/05/2561 5 

56 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่น 

 เทศบาล/
กองคลัง 

50,000.00 41,670.00 บันทึกตกลง
ซ้ือ 3/2561 

17/10/2560 349 



 
๕๑ 

 

 

57 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 เทศบาล/
กอง
การศึกษา 

80,000.00 21,000.00 ฎีกา 
291/2561 

05/02/2561 5 

          13,500.00 ฎีกา 
390/2561 

12/02/2561 5 

          15,500.00 ฎีกา 
579/2561 

22/05/2561 2 

          23,000.00 ฎีกา 
734/2561 

13/07/2561 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๒ 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

           

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การสํงเสริมและ
พัฒนางานด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 
และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

23 14,025,300 18 8,941,100 17 8,032,629.20 9 2,323,425.20 8 2,140,529.20 

การสํงเสริมและ
พัฒนางานด๎าน
สุขภาพอนามัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
และสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชน/หมูํบ๎าน 

13 966,500 8 677,900 6 547,006.60 6 546,006.60 5 331,016.60 

การสํงเสริมและ
พัฒนางานด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 

14 2,539,000 11 2,422,450 11 2,313,215.84 11 2,313,215.84 11 2,313,215.84 

การสํงเสริมและ
พัฒนางานสวัสดิการ
สังคม สํงเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได๎ 

11 8,130,000 8 9,216,200 8 8,829,076.15 8 8,829,076.15 8 8,829,076.15 

การสร๎างความ
เข๎มแข็งภาค
การเกษตร การ
พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อ
การเกษตร การ
ประมงและปศุสัตว ์

7 420,000 3 100,500 2 61,773.11 2 61,773.11 2 61,773.11 

การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร
และการมีสํวนรวํม
ของประชาชน 

27 1,385,000 22 1,402,000 13 939,788.60 13 936,788.60 12 913,188.60 

การสํงเสริมและ
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวอยาํงยั่งยืน 

1 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๓ 

 

 

ส่วนท่ี  6 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.๒๕๖1) 

1. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียด หน๎าที ่19)  โดยสรุปได๎ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   96  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ  จ านวน   70  โครงการ 

     คิดเป็นร๎อยละ  72.92  ของแผนพัฒนาสามปี  
(2)  ผลการติดตามและประเมินผลด๎วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖1  

(รายละเอียดดูสํวนที่ ๕)   
  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ   จ านวน   70  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได๎      จ านวน   57  โครงการ    
     คิดเป็นร๎อยละ  81.43  ของโครงการที่บรรจุอยูํในเทศบัญญัติฯ 

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน  มีดังนี้ 

 2.1 ฝุายบริหารควรติดตามการด าเนินโครงการตํางๆ ให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในแผนการด าเนินงาน 
 2.2 ควรปรับแผนการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงที่ควรจะป็น เชํน สอดคล๎องกับงบประมาณ 
หรือสภาพพ้ืนที่ 
 2.3 เทศบาลควรจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช๎ ยานพาหนะ ให๎เพียงพอตํอการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน เชํน รถบรรทุกน้ า รถกระเช๎า รถจัดเก็บขยะ 
 2.4 เทศบาลควรชี้แจงท าความเข๎าใจกับประชาชนกํอนเข๎าด าเนินการโครงการกํอสร๎างภายในพ้ืนที่ เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับคณะกรรมการตรวจงาน 
 2.5 เทศบาลควรเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาต าบลในด๎านตํางๆ เชํน การพัฒนาด๎าน
การเกษตร การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 
 2.6 เทศบาลควรสํงเสริมให๎มีการด าเนินงานด๎านการพัฒนาด๎านการเกษตร เชํน การจัดงานย๎อนวิถีไทย 
 2.7 เทศบาลควรสํงเสริมให๎มีการด าเนินงานด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภายในต าบลหนองขนาน เชํน 
โครงการฟื้นฟูต านานสมเด็จเจ๎าแตงโม วัดหนองหว๎า 
 2.8 ควรมีการตรวจสอบโครงการกํอสร๎างรางสํงน้ าในพื้นที่ให๎มีรูปแบบที่ประชาชนได๎รับประโยชน์มากที่สุด  
  
  

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


