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ค ำน ำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 

6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีฯ ทราบ         
คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาเทศบาลและ
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
บทน า  

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตาม  และ การประเมิน เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการ ทั้งสองมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะ
ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลต าบลหนองขนาน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  โครงการ กิจกรรมต่าง 
ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลหนองขนาน 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุ ขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบล  หนองขนาน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่ งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 



 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองขนาน ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน ต้องด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด  
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 



 

  2. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนาน มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขนานและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขนาน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  
  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบล 

หนองขนาน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบล 

หนองขนาน 

สภาเทศบาล
ต าบล 

หนองขนาน 
รายงานผล เสนอ 

นายกเทศมนตรี
ต าบล 

หนองขนาน 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในต าบลหนองขนานทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 

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


 

5. ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ  
  6. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองขนาน แต่ละส านัก/กอง มีความสอดคล้องกัน 
ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลหนองขนาน เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน  
ž   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน ได้ก าหนดยททธศาตตรใในการพัฒนาไ้้  7  ด้านดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน/หมู่บ้าน 
          ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น                     
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้   
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การประมงและปศุสัตว์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลหนองขนาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2560 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

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

การส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
สุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

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

การส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

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

การส่งเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ 

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

การสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การประมงและปศุสัตว ์

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

การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

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

การต่งเตริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ย้อยา่งยั่งยืน 

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 

 
 
 



 

      1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เทศบาลต าบลหนองขนาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 20,723,489.50 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ จ านวนเงิน 15,010,285.50 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 

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

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพ
อนามัย ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

6 547,006.60 6 546,006.60 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

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

การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้

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

การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การประมง
และปศสุัตว์ 

2 61,773.11 2 61,773.11 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

13 939,788.60 13 939,788.60 

รวม 57 20,723,489.50 49 15,010,285.50 
 

       1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(๑)  แบบที่  ๓/๑  :  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   96  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ  จ านวน   70  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  72.92  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  

  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ   จ านวน   70  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้      จ านวน   57  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  81.43  ของโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ 

     1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารควรติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
 2. ควรปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ควรจะป็น เช่น สอดคล้องกับงบประมาณ หรือ
สภาพพ้ืนที่ 



 

 3. เทศบาลควรจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น รถบรรทุกน้ า รถกระเช้า รถจัดเก็บขยะ 
 4. เทศบาลควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนก่อนเข้าด าเนินการโครงการก่อสร้างภายในพ้ืนที่ เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับคณะกรรมการตรวจงาน 
 5. เทศบาลควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบลในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาด้าน
การเกษตร การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 6. เทศบาลควรส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การจัดงานย้อนวิถีไทย 
 7. เทศบาลควรส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลหนองขนาน เช่น 
โครงการฟื้นฟูต านานสมเด็จเจ้าแตงโม วัดหนองหว้า 
 8. ควรมีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางส่งน้ าในพ้ืนที่ให้มีรูปแบบที่ประชาชน  

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
        แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์  
    (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
    (4) วิสัยทัศน์ 
    (5) กลยุทธ์ 
    (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    (8) แผนงาน 
    (9) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
    1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
    2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
    3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
    4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    5. โครงการพัฒนา 
       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
       (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
       (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
        (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 
       (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 



 

                (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
       (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
       (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
       (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
                 (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนาน ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  ดังนี้ 

   (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ   ให้ใช้ข้อความนี้แทน 
  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”  

 2.4 ก าหนดครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพร้ม  
  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

  

 

 

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


 

 2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

 
   
 ค าชี้แจง : แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสยัทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  1 การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 



 

  
 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมี้ัตถทประตงคใเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยททธศาตตรใ
ขององคใกรปกครองต่้นท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นตี่ปี  โดยมีก าหนดระยะเ้ลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ปีละ  1  ครั้ง 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลหนองขนาน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561– 2564 ) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561– 2564 ) ช่วงปีงบประมาณ 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

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

  1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 

20 19,914,000 20 8,640,050 17 7,042,400 

  2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพ
อนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน/หมู่บ้าน 

13 1,346,500 13 1,346,500 13 1,346,500 

  3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

14 2,554,000 14 2,529,000 14 2,529,000 

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 

5 7,940,000 5 7,940,000 5 7,940,000 

5. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  
การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 

4 250,000 4 250,000 4 250,000 

 6. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

32 1,245,000 23 985,000 23 985,000 

 7. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
อย่างยั่งยืน 

0 0 0 0 0 0 

รวม 88 33,250,000 79 21,690,550 76 20,092,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองขนาน      
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     ธันวาคม 2562        

ส่วนที่2  ข้อมูลทั่วไป 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 

20 12 

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 13 8 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 14 9 
4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 4 
5. ด้านการสง่เสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้และ
การเกษตรปลอดภัย 

4 2 

6. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรและสร้างความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐ 

32 24 

 7. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าของจังหวัดเพชรบุรี 0 0 
รวม 88 59 

ส่วนที่3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 28.57% 71.43% 0% 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42.86% 42.86% 14.28% 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

14.28% 85.72% 0% 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 14.28% 71.44% 14.28% 

5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 14.28% 71.44% 14.28% 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0% 71.43% 28.57% 

7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 42.86% 42.86% 14.28% 

8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 42.86% 57.14% 0% 

รวม 28.58% 57.14% 14.28% 

 



 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 

2. อายุ  ( ) ต่ ากว่า20 ปี  ( ) 20-30 ปี   ( ) 31-40 ปี 
( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกว่า60 ปี 

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา  ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
( ) ปริญญาตรี  ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 
() รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา  ( ) เกษตรกร 

( ) อ่ืนๆระบุ…………………………. 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 21.5% 62.5% 16.0% 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 29.0% 58.5% 12.5% 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

16.0% 61.5% 22.0% 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 13.0% 71.0% 16.0% 

5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.0% 75.0% 16.0% 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.5% 75.5% 17.0% 

7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.0% 71.5% 20.5% 

8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 12.5% 70.5% 17.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 14 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 47 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (7) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) (4) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4) 
   3.8 แผนงาน (5) (4) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4) 

รวมคะแนน 100 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองขนาน 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์ ร่ วมแก้ ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2) 



 
 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

14 
(4) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข   
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโยลี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) (2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) (2) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมี ผลต่อสิ่งแวดล้อมและ      
การพัฒนา 

(3) (2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3) (2) 



 
 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

47 
(7) 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
 

(10) (8) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) (8) 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ 
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ 
ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) (4) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ 
กลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (4) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) (4) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(5) (4) 

ความเชื่องโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4) 

รวมคะแนน 100 79 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 8 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) (4) 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) (4) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ 

(5) (4) 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4) 
รวมคะแนน 100 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองขนาน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 7 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

48 
(4) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน    
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (4) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) (4) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) (4) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการ ท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) (4) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) (4) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (4) 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4) 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มี 

(5) (4) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)          
ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)       
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ      
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่ง     
ท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (4) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) (4) 

รวมคะแนน 100 79 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  และข้อ 13  ประกอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)        
ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขนาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองขนาน  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
(พ.ศ. 2561–2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในระบบ  e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan  ดังกล่าวมา
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลหนองขนาน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการ 
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2562-2564) 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การส่งเสริมและพัฒนางานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 

20 19,914,000 20 8,640,050 17 7,042,400 

การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพ
อนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

13 1,346,500 13 1,346,500 13 1,346,500 

การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

14 2,554,500 14 2,529,000 14 2,529,000 

การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 

5 7,940,000 5 7,940,000 5 7,940,000 

การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
การประมงและปศุสัตว ์

4 250,000 4 250,000 4 250,000 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

32 1,245,000 23 985,000 23 985,000 

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

0 0 0 0 0 0 

รวม 88 33,250,000 79 21,690,550 76 20,092,900 

2. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขนาน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ  21,952,090 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจดัการสาธารณภัย 15 6,748,000.00 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรยีบร้อยและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

10 1,076,590.00 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 10 3,226,500.00 

การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 4 9,300,000.00 

การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและปศุสตัว ์ 3 230,000.00 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 31 1,371,000.00 

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - - 

รวม 73 21,952,090.00 



 
 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลหนองขนาน มีดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้าง 
รางส่งน้ า คสล.จาก 
หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนางโอ่ 
อ่วมอูม หมู่ที่ 3 

 กองช่าง 349,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้าน
ในไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาว 
840 เมตร 

2 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
จากบา้นนายประสาน 
ถึงบ้านนางจีน หมู่ที ่5 

 กองช่าง 370,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร 
ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 650 
เมตร 

3 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
จากบา้นนางเหรียญ 
(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 

 กองช่าง 437,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้าน
ใน 0.60 เมตร ยาว 500 เมตร 

4 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
สายนาอ ูหมู่ที ่8 ถึง
หมู่ที่ 13 

 กองช่าง 1,154,000 เพือ่ให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้าน
ใน 0.60 เมตร ยาว 1,320 เมตร 

5 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
พร้อมประตูน้ าจาก
คลองชลประทาน ถึง
บ้านนายสมจิตร 
(พร้อมฝาบางช่วง)  
หมู่ที่ 9 

 กองช่าง 370,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร 
ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 260 
เมตร 

6 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
สายบุญรอด หมู่ที่ 10 

 กองช่าง 262,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้าน
ใน 0.60 เมตร ยาว 850 เมตร 

7 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายคันคลอง 
D19 (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 1 ถึงเขตหาดเจ้า 

 กองช่าง 419,000 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 520 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,600 ตารางเมตร  

8 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้าง 
รางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
สายหน้าบ้านนาย
สัมฤทธิ์ หล าทอง  
หมู่ที่ 2 

 กองช่าง 370,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรบัประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร 
ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 220 
เมตร 

9 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนน (ไฟกิ่ง) สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 ถึงเขตติดต่อต าบล
หนองพลับ 

 กองช่าง 685,000 เพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้ใช้
เส้นทางคมนาคม ท าให้เกิด
ความปลอดภยัแก่ผู้ใช้
เส้นทางในยามค่ าคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลม
ปลายเรียว พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 40 ชุด 



 
 

 

10 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายเอิบ 
พราหมณ์คล้ า ถึงบ้าน
นางสง่า บุญรอก  
หมู่ที่ 7 

 กองช่าง 506,000 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,080 
ตารางเมตร  

11 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมประตูบนฝาย
น้ าล้น คลอง D14  
หมู่ที่ 9 

 กองช่าง 142,000 เพื่อให้ระบบจัดส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด 
บนฝายน้ าล้น จ านวน 2 บาน 
รายละเอียดตามแบบทีก่รม
ชลประทานก าหนด 

12 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมราง 
ระบายน้ า สายทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

 กองช่าง 1,375,000 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.80 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร พร้อมรางส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด กว้าง
ด้านใน 0.60 เมตร ลึกด้านใน 
0.60 เมตร ยาว 500 เมตร  
(สองข้างถนน) 

13 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายบ่อแร่  
หมู่ที่ 13 

 กองช่าง 299,000 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ดินถม 
คันทางกว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
960 ลบ.ม. และลงลูกรังผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 4.00 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม. 

14 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 ส านักปลัด 5,000 เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

จัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ปีละ 1 ครั้ง 

15 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการสาธารณภยั 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

 ส านักปลัด 5,000 เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง 

16 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสขุภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบลหนองขนาน 

 กอง
การศึกษา 

230,000 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขนานได้มีส่วน
ร่วมในการแข่งขันกีฬาและ
ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสามัคคีและต่อต้านยา
เสพติด 

เยาวชนและประชาชนในเขต
ต าบลหนองขนาน ได้ร่วมแข่งขัน
กีฬาและท ากิจกรรมร่วมกัน ปีละ 
1 ครั้ง 

17 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 กอง
การศึกษา 

25,000 เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังการเล่น
กีฬาและเพื่อให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทางด้านรา่งกาย 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล
หนองขนาน จ านวน 3 แห่ง  
ปีละ 1 ครั้ง 

18 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้แก่ศูนยก์ีฬา
หมู่บ้านในเขตต าบล
หนองขนาน 

 กอง
การศึกษา 

100,000 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน
และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์
กีฬาหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลหนอง
ขนาน จ านวน 13 ศูนย์ 

19 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

100,000 เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน
ในเขตต าบลหนองขนาน
เส่ียงต่อการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 13 หมู่บ้าน 
โดยจัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่น
หมอกควัน ปีละ 2 ครั้ง 



 
 

 

20 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

27,250 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้
อย่างถูกวิธ ีลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 

จัดอบรมเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชนให้แก่ผู้น าชุมชน อสม. 
จ านวน 50 คน และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนในชุมชนของตน  
ปีละ 1 ครั้ง 

21 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 กอง
สวัสดการ
สังคม 

50,000 เพื่อป้องกันและลดอัตรา
การเกิดโรคพิษสุนัขบา้ 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย
วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 

22 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองขนาน 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

150,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการและการส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพและอนามัย
อย่างทั่วถึง 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลหนองขนาน 
จ านวน 13 หมู่บ้าน โดยสมทบ
ร้อยละ 50 ของเงินที่ สปสช.
สมทบให้ 

23 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาณ ศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

58,740 เพื่อด าเนินตามพระปณิธาณ
ของศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ดังนี้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดย
วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จ านวน 13 หมู่บ้าน 
ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ภายใน
ต าบลหนองขนาน 

24 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะตามนโยบายของ
รัฐบาล "จังหวัด
สะอาด" 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

75,600 เพื่อบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนให้เป็นชุมชนสะอาด
น่าอยู ่

1. โครงการธนาคารขยะ ต าบล
หนองขนาน 2. กิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะ 3. จัดซื้อชุดถัง
ขยะส าหรับมูลฝอย แต่ละ
ประเภท จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
ตั้งประจ าที่ ทต.หนองขนาน 4. 
จัดซื้อถังขยะส าหรับมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
จ านวน 17 ชุด ส าหรับตั้งประจ า
จุดในพื้นที่ต าบลหนองขนาน 
จ านวน 13 หมู่บ้าน และสถานที่
ราชการในเขตพื้นที ่

25 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสุขภาพอนามยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

อุดหนุนการด าเนินงาน
ตาม แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

260,000 เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 13 หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

26 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียน
เข้าพรรษา 

 กอง
การศึกษา 

30,000 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรกัษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีของไทยให้คงอยู่สืบไป 
และให้ประชาชนรู้จกัปฏบิัติ
ตนตามหน้าที่ของชาวพุทธ 
ที่ด ี

จัดกิจกรรมหล่อเทียนบริเวณ
หน้าส านักงานเทศบาลต าบล
หนองขนาน เพื่อน าไปถวายวัด
ในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก ่ 
วัดหนองหวา้และวัดลุ่มโพธิ์ทอง  
ปีละ 1 ครั้ง 



 
 

 

27 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

 กอง
การศึกษา 

606,500 เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขนานได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ และนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล
หนองขนาน จ านวน 4 แห่ง 

28 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

 กอง
การศึกษา 

677,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนานมี
อาหารกลางวันรับประทาน
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
จ านวน 3 แห่ง 

29 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา (จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน) 

 กอง
การศึกษา 

762,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มีสื่อการเรียนรู้และวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง  

30 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการแก่เด็ก
ก่อนวยัเรียน 

 กอง
การศึกษา 

20,000 เพื่อให้นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 
แห่ง มีความรู้ความสามารถ
และมีพัฒนาการครบทุก
ด้านก่อนเข้าเรียนขั้น
พื้นฐาน 

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เด็กก่อนวยัเรียนที่เรียนอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองขนาน ทั้ง 3 แห่ง 

31 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

 กอง
การศึกษา 

130,000 เพื่อให้ความส าคัญแก่เด็ก 
ให้เด็กได้รับความรู้ความ
สนุกสนาน 

จัดกิจกรรมวันเด็กบริเวณ
เทศบาลต าบลหนองขนาน ปีละ 
1 ครั้ง 

32 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที่ต าบลหนองขนาน 

 กอง
การศึกษา 

891,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนาน
ทั้ง 4 แห่ง มีอาหารกลางวัน
รับประทานครบถ้วน 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขนาน ทั้ง 4 แห่ง 

33 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
เพชรบุรี ในการจัดงาน
พระนครคีรี-เมืองเพชร 
(ขบวนแหอ่ าเภอฯ) 

 กอง
การศึกษา 

20,000 เพื่อการมีส่วนรว่มในการจัด
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
อันเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุร ี

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดขบวนแห่ ในงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร ปีละ 1 ครั้ง 

34 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัด
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ภายในต าบลหนอง
ขนาน 

 กอง
การศึกษา 

45,000 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทศน์มหาชาติใน
เขตต าบล อันเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี ที่
มีมาแต่โบราณ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นใน
การจัดกิจรรมเทศน์มหาชาติ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง 

35 การส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการท้องถิ่นรัก 
การอ่าน 

 กอง
การศึกษา 

45,000 เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงหนังสือของประชาชน 
พัฒนาประชาชนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่าน รักการค้นคว้า 
เกิดการใฝ่รู้ น าไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได ้

จัดสถานที ่(ศาลาหมู่บ้าน) ให้มี
ชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน จัดหาชั้นวางหนังสือ ที่
แขวนหนังสือพิมพ์ และจัดหา
หนังสือให้มีความหลากหลาย 

36 การส่งเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

60,000 เพื่อให้มีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน สร้างความส าคัญ
และความเอื้ออาทรให้แก่
ผู้สูงอายุในต าบลหนอง
ขนาน 

จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุช่วง
สงกรานต์ โดยมีจ านวนผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมงานประมาณ 400 คน 
ปีละ 1 ครั้ง 



 
 

 

37 การส่งเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7,776,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตต าบล
หนองขนานได้รับสวัสดิการ
ทางสังคมอย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุในต าบลหนองขนาน 
ได้รับการช่วยเหลือในการ 
ด ารงชีพ 

38 การส่งเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้

โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1,380,000 เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

ผู้พิการในต าบลหนองขนาน
ได้รับเงินช่วยเหลือในการ 
ด ารงชีพ 

39 การส่งเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

84,000 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลหนองขนาน
ได้รับเงินช่วยเหลือในการ 
ด ารงชีพ 

40 การสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตรและ
ปศุสัตว์ภายในต าบล
หนองขนาน 

 กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

100,000 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับประกอบอาชพี
เกษตกรและเลี้ยงสัตว์ได้
เพียงพอตลอดฤดูกาลและ 
มิให้เกิดภาวะน้ าทว่มขัง
พื้นที่การเกษตรในช่วงฤด ู
น้ าหลาก 

ขุดลอกแหล่งน้ าหรอืบ่อยืมเพื่อ
การเกษตรและปศุสัตวภ์ายใน
ต าบลหนองขนาน โดยใช้รถตัก
หน้าขุดหลังของเทศบาลหรือ
กรณีที่รถตักหน้าขุดหลังของ
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้
อาจใช้วธิีการจ้างเหมาในการ 
ขุดลอก 

41 การสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการหนองขนาน
เมอืงน่าอยู ่ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
การขับเคลื่อนพัฒนา
เมืองสีเขียว 

 กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

100,000 เพื่อบริการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดเมือง 
น่าอยู ่ 
 
 

1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยตาม
พื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 20  
2. ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
เดือนละคร้ัง 

42 การสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

 กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

30,000 เพื่อให้เทศบาลต าบลหนอง
ขนานมีโอกาสร่วมสนอง
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ในการดูแลทรัพยากร
ป่าไม้ พันธุพ์ืชฯ ในชุมชน 

มีการด าเนินกิจกรรมโครงการ 1. 
กิจกรรมปกปกัพันธุกรรมพืช 2. 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 3. กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช 4. กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

43 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

การจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม 

 ส านักปลัด 200,000 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งให้
ครบตามจ านวนทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

จัดการเลือกตั้งตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

44 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

 ส านักปลัด 123,000 เพื่อเป็นการพัฒนารายได้
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดท าแผนที่ภาษีของเทศบาล
ต าบลหนองขนาน 

45 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด/
กองคลัง 

150,000 เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการงานของเทศบาลทุก
ส่วนราชการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว 
ฯลฯ 

46 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

 ส านักปลัด 25,000 เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวส าหรับใช้ในการดูแล
อาคารสถานที ่
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น จาน ชาม แกว้ 
ฯลฯ 

47 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ส านักปลัด 10,000 เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างส าหรับ
ใช้ในการซ่อมแซม ดูแล
รักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อพีวีซี 
สี แปรงทาสี ข้อตอ่ตรง ข้องอ
สามทาง ฯลฯ 



 
 

 

48 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

 กองคลัง 10,000 เพื่อให้มีวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ส าหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

49 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

63,000 เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับใช้ใน
ยานพาหนะและขนส่งของ
เทศบาล 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางและ
เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล 

50 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  ส านักปลัด/
กองคลัง 

90,000 เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น 
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมาส ์
แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 

51 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

 ส านักปลัด 10,000 เพื่อให้มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและวิทยุให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น 
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ 
ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงาน 

52 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร  ส านักปลัด 20,000 เพื่อให้มีวัสดุการเกษตร
ส าหรับใช้ในการปรับปรุง
ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์
ภายในที่ท าการเทศบาล
ต าบลหนองขนาน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ 
เสียม ฯลฯ 

53 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางรัฐพิธี 

 ส านักปลัด 70,000 เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมและ
ให้ความส าคัญกับวันส าคัญ
ทางรัฐพิธีต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธ ี 

54 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

 ส านักปลัด 70,000 เพื่อเป็นการให้บริการ
ประชาชนเชิงรุก ได้รับ
ทราบปัญหาของประชาชน
โดยแท้จริง 

จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  
ปีละ 1 ครั้ง 

55 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

 ส านักปลัด/
งานป้องกัน 

5,000 เพื่อให้มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและวิทยุให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น 
ไฟฉาย กระบอง สัญญาณไฟฟ้า 
ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

56 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

 ส านักปลัด/
งานป้องกัน 

20,000 เพื่อให้มีวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ส าหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

57 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

 ส านักปลัด/
งานป้องกัน 

20,000 เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับใช้ในรถ
ส่วนกลางของเทศบ 

จัดซือ้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาล 

58 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

 กองช่าง 130,000 เพื่อให้มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุส าหรับ
ซ่อมแซมไฟสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

59 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

 กองช่าง 15,000 เพื่อให้มีวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งส าหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

60 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

 กองช่าง 10,000 เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับใช้ใน
ยานพาหนะและขนส่งของ
เทศบาล 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาล 



 
 

 

61 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร  กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

20,000 เพือ่ให้มีวัสดุการเกษตร
ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน
ด้านการเกษตร 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ 
เสียม ฯลฯ และสารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ กรณี
เกิดโรคระบาด 

62 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

 กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

30,000 เพือ่ให้มีวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งส าหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

63 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

 กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

50,000 เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับใช้ใน
ยานพาหนะและขนส่งของ
เทศบาล (รถตักหน้าขุดหลัง) 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับใช้ในรถส่วนกลางของ
เทศบาล 

64 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 กอง
การศึกษา 

50,000 เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาด้านตา่งๆเกี่ยวกับ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 

65 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กอง
การศึกษา 

25,000 เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการงานของเทศบาลทุก
ส่วนราชการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว 
ฯลฯ 

66 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

20,000 เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการงานของเทศบาลทุก
ส่วนราชการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว 
ฯลฯ 

67 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองช่าง 5,000 เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการงานของเทศบาลทุก
ส่วนราชการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว 
ฯลฯ 

68 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กอง
สวัสดิการ
สังคม 

10,000 เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการงานของเทศบาลทุก
ส่วนราชการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว 
ฯลฯ 

69 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  กอง
การศึกษา 

25,000 เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น 
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมาส ์
แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 

70 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  กอง
สวัสดิการ
สังคม 

30,000 เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น 
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมาส ์
แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 

71 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  กองช่าง 15,000 เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น 
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมาส ์
แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 

72 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  กอง
ส่งเสริม 
การเกษตร 

20,000 เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น 
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมาส ์
แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 

73 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

 กอง
การศึกษา 

30,000 เพื่อให้มีวัสดุงานบ้าน 
งานครวั ส าหรับใช้ในการ
ดูแลอาคาร สถานที่และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น จาน ชาม แกว้ 
ฯลฯ 



 
 

 

 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลหนองขนาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จ านวนเงิน 17,714,766 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 16,166,917 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน และการ
บริหารจดัการสาธารณภัย 

12 4,385,281.00 10 2,840,856.00 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้น
สุขภาพอนามัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

8 707,350.00 8 707,350.00 

การส่งเสริมและพัฒนางานดา้น
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

9 2,399,775.46 9 2,399,775.46 

การส่งเสริมและพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพ่ิมรายได ้

4 9,230,998.00 4 9,230,998.00 

การสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร การประมงและ
ปศุสัตว ์

2 185,530.00 2 185,530.00 

การพฒันากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

24 805,832.00 23 802,408.00 

รวม 59 17,714,766.46 56 16,166,917.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

         

  

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญตั ิ

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
1 การส่งเสริมและพัฒนา

งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง 
รางส่งน้ า คสล.
จากหมู่ที ่2 ถึง
บ้านนางโอ ่ 
อ่วมอูม หมู่ที่ 3 

  349,000.00 349,000.00 5/2562 29/05/2562 45 

2 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง 
รางส่งน้ า คสล.รูป 
ตัวยู จากบ้านนาง
เหรียญ (ฝั่งซ้าย) 
หมู่ที่ 6 

  437,000.00 436,359.00 3/2562 18/05/2562 30 

3 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ า คสล.รูป
ตัวย ูพร้อม
ประตูน้ าจากคลอง
ชลประทาน ถึง
บ้านนายสมจิตร 
(พร้อมฝาบางช่วง) 
หมู่ที่ 9 

  370,000.00 370,000.00 7/2562 20/06/2562 45 

4 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการ 
สาธารณภยั 

โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ า คสล.รูป
ตัวยู สายบุญรอด 
หมู่ที่ 10 

  262,000.00 255,500.00 9/2562 23/08/2562 30 

5 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ า คสล.รูป
ตัวยู สายหนา้บ้าน
นายสัมฤทธิ ์ 
หล าทอง หมู่ที ่2 

  370,000.00 370,000.00 2/2562 16/05/2562 45 

6 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟถนน (ไฟกิ่ง) 
สายทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึง
เขตติดต่อต าบล
หนองพลับ 

  685,000.00 580,000.00 8/2562 10/08/2562 45 

7 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จาก
บ้านนายเอบิ 
พราหมณ์คล้ า ถึง
บ้านนางสง่า  
บุญรอด หมู่ที่ 7 

  506,000.00 340,200.00 4/2562 29/05/2562 30 

8 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมประตูบน
ฝายน้ าล้น คลอง 
D14 หมู่ที่ 9 

  142,000.00 141,000.00 1/2562 23/04/2562 45 



 
 

 

9 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
รางระบายน้ า สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

  1,375,000.00 1,240,000.00 6/2562 11/06/2562 60 

10 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายบอ่
แร่ หมู่ที่ 13 

  299,000.00 293,500.00 สัญญาจ้าง 
10/2562 

26/09/2562 30 

11 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

  5,000.00 581.00 5/2562 27/12/2561 7 

          780.00 14/2562 27/12/2561 7 
          3,500.00 2/2562 27/12/2561 7 

12 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

  5,000.00 3,500.00 10/2562 11/04/2562 7 

          581.00 27/2562 11/04/2562 7 
          780.00 46/2562 10/04/2562 1 

13 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบล
หนองขนาน 

  230,000.00 6,000.00 6/2562 27/02/2562 12 

          8,000.00 7/2562 27/02/2562 12 
          91,770.00 13/2562 23/02/2562 7 
          12,000.00 14/2562 02/03/2562 8 
          2,730.00 29/2562 26/02/2562 3 
          12,000.00 27/2562 22/02/2562 7 
          800.00 30/2562 02/03/2562 8 
          2,000.00 33/2562 05/03/2562 5 
          2,000.00 ฎีกา 

00304/62 
02/03/2562 4 

          16,000.00 ฎีกา 00305-
00314/62 

02/03/2562 4 

          62,800.00 ฎีกา 
00256/62 

20/02/2562 30 

14 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  25,000.00 16,303.00 75/2562 22/08/2562 5 

          900.00 76/2562 22/08/2562 6 
          1,050.00 77/2562 22/08/2562 6 
          3,000.00 14/2562 22/08/2562 5 
          312.00 85/2562 22/08/2562 5 



 
 

 

15 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิง่แวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน
ในเขตต าบลหนอง
ขนาน 

  100,000.00 97,004.00 78/2562 23/08/2562 7 

16 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

  100,000.00 47,200.00 79/2562 28/08/2562 7 

          10,390.00 92/2562 10/09/2562 2 
          16,039.00 บันทึกตกลงซ้ือ

เลขที่ 9/2562 
12/09/2562 16 

17 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการอบรมการ
คัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

  27,250.00 7,580.00 17/2562 01/03/2562 3 

          3,652.00 32/2562 01/03/2562 3 
          9,750.00 18/2562 05/03/2562 2 
          6,000.00 ฎีกา 

00335/62 
05/03/2562 2 

18 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
หนองขนาน 

  150,000.00 150,000.00 ฎีกา 
005466/62 

24/06/2562 3 

19 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

  58,740.00 42,720.00 35/2562 15/05/2562 7 

          1,090.00 94/2562 18/09/2562 7 
          8,420.00 93/2562 18/09/2562 7 

20 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านสุขภาพอนามยั 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 

โครงการบริหาร
จัดการขยะตาม
นโยบายของ
รัฐบาล "จังหวัด
สะอาด" 

  75,600.00 24,840.00 34/2562 12/03/2562 3 

          44,000.00 25/2562 23/03/2562 15 
          600.00 19/2562 15/03/2562 1 
          400.00 20/2562 15/03/2562 1 



 
 

 

21 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียน
เข้าพรรษา 

  30,000.00 2,000.00 65/2562 06/07/2562 10 

          2,000.00 66/2562 06/07/2562 12 
          2,800.00 67/2562 06/07/2562 7 
          2,496.00 68/2562 06/07/2562 4 
          13,530.00 52/2562 06/07/2562 7 
          2,000.00 13/2562 06/07/2562 7 
          1,230.00 51/2562 06/07/2562 12 
          2,700.00 ฎีกา 

00589/62 
12/07/2562 30 

22 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขนาน 

  606,500.00 9,764.72 1/2562 01/11/2561 9 

          84,561.40 2/2562 01/11/2561 151 
          183,161.02 3/2562 12/11/2561 140 
          22,845.76 4/2562 23/05/2562 23 
          6,948.48 5/2562 23/05/2562 23 
          185,594.64 6/2562 18/06/2562 115 
          61,061.44 7/2562 18/06/2562 115 

23 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองขนาน 

  677,000.00 44,200.00 ฎีกา 
00064/62 

15/11/2561 5 

          36,400.00 ฎีกา 
00065/62 

15/11/2561 5 

          42,900.00 ฎีกา 
00066/62 

15/11/2561 5 

          40,120.00 ฎีกา 
00228/62 

06/02/2562 3 

          33,040.00 ฎีกา 
00229/62 

06/02/2562 3 

          38,940.00 ฎีกา 
00230/62 

06/02/2562 3 

          57,800.00 ฎีกา 
00231/62 

06/02/2562 3 

          56,100.00 ฎีกา 
00232/62 

06/02/2562 3 

          47,600.00 ฎีกา 
00233/62 

06/02/2562 3 

          5,500.00 ฎีกา 
00338/62 

28/03/2562 2 

          41,480.00 ฎีกา 
00384/62 

10/04/2562 2 

          34,160.00 ฎีกา 10/04/2562 2 



 
 

 

00385/62 
          40,260.00 ฎีกา 

00386/62 
10/04/2562 2 

          58,160.00 ฎีกา 00613-
00624/62 , 
00627-
00628/62 

22/07/2562 3 

          94,240.00 ฎีกา 00657-
00659/62 

02/08/2562 4 

24 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
แก่เด็กก่อนวัย
เรียน 

  20,000.00 17,825.00 60/2562 06/08/2562 2 

          1,200.00 61/2562 06/08/2562 3 
          525.00 62/2562 06/08/2562 3 
          312.00 77/2562 06/08/2562 2 

25 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

  130,000.00 9,000.00 เช่าเวทีพร้อม
หลังคาโครง
เหล็ก  3/2562 

10/01/2562 2 

          9,000.00 เช่าเต็นท์   
จ านวน  18  
หลัง  4/2562 

10/01/2562 1 

          2,000.00 เช่าเครื่องเสียง 
-เครื่องดนตรี   
5/2562 

10/01/2562 3 

          63,610.00 ซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เครื่อง
เขียน  วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
และของรางวัล  
7/2562 

10/01/2562 1 

          2,200.00 ซ้ือน้ าแข็งและ
น้ าดื่มชนิดแก้ว  
6/2562 

10/01/2562 3 

          800.00 จ้างเหมา
จัดท าสปอต
โฆษณา   
18/2562 

05/01/2562 3 

          2,000.00 จ้างเหมารถวิ่ง
ประชาสัมพันธ ์ 
19/2562 

08/01/2562 2 

          4,650.00 จ้างเหมาจัดท า
ป้าย   จ านวน  
4  ป้าย    
20/2562 

05/01/2562 3 

          36,000.00 ฎีกา 
00168/62 

08/01/2562 30 



 
 

 

26 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขนาน 

  891,000.00 324,000.00 ฎีกา 
00067/62 

20/11/2561 200 

          132,000.00 ฎีกา 
00068/62 

20/11/2561 200 

          308,000.00 ฎีกา 
00069/62 

20/11/2561 200 

          2,800.00 ฎีกา 
00543/62 

25/06/2562 90 

          1,400.00 ฎีกา 
00544/62 

25/06/2562 90 

          15,400.00 ฎีกา 
00545/62 

25/06/2562 90 

          104,000.00 ฎีกา 
00070/62 

20/11/2561 200 

27 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกคอรงอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี ใน
การจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 
(ขบวนแห่ฯ) 

  20,000.00 20,000.00 ฎีกา 
00142/62 

03/02/2562 5 

28 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัด
กิจกรรมเทศน์
มหาชาติภายใน
ต าบลหนองขนาน 

  45,000.00 5,000.00 ฎีกา 
00072/62 

22/11/2561 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00076/62 

04/12/2561 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00086/92 

07/12/2561 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00087/62 

09/12/2561 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00116/62 

29/12/2561 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00117/62 

30/12/2561 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00118/62 

05/01/2562 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00209/62 

10/02/2562 2 

          5,000.00 ฎีกา 
00319/62 

05/04/2562 2 

29 การส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการท้องถิ่นรัก
การอ่าน 

  45,000.00 19,500.00 47/2562 12/06/2562 15 

          24,960.00 49/2562 14/06/2562 30 



 
 

 

30 การส่งเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

  60,000.00 5,000.00 11/2562 20/04/2562 4 

          2,500.00 12/2562 20/04/2562 5 
          3,500.00 30/2562 20/04/2562 4 
          22,500.00 31/2562 20/04/2562 5 
          12,000.00 32/2562 20/04/2562 3 
          3,300.00 33/2562 20/04/2562 4 
          800.00 47/2562 19/04/2562 1 
          2,000.00 48/2562 19/04/2562 5 
          8,298.00 49/2562 20/04/2562 4 

31 การส่งเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

  7,776,000.00 648,100.00 ฎีกา 013/62 19/10/2561 4 

          649,300.00 ฎีกา 042/62 05/11/2561 2 
          650,300.00 ฎีกา 

00094/62 
03/12/2561 4 

          652,100.00 ฎีกา 
00137/62 

02/01/2562 2 

          652,000.00 ฎีกา 
00293/62 

01/02/2562 5 

          651,100.00 ฎีกา 
00277/62 

04/03/2562 4 

          651,100.00 ฎีกา 
00343/62 

01/04/2562 4 

          648,900.00 ฎีกา 
00420/62 

03/05/2562 5 

          649,500.00 ฎีกา 
00495/62 

05/06/2562 1 

          647,300.00 ฎีกา 
00575/62 

03/07/2562 2 

          637,000.00 ฎีกา 
00651/62 

02/08/2562 4 

          636,400.00 ฎีกา 
00749/62 

04/09/2562 2 

32 การส่งเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

  1,380,000.00 100,000.00 ฎีกา 014/62 19/10/2561 4 

          100,800.00 ฎีกา 043/62 05/11/2561 2 
          102,400.00 ฎีกา 

00092/62 
03/12/2561 4 

          104,000.00 ฎีกา 
00138/62 

02/01/2562 2 

          112,000.00 ฎีกา 
00214/62 

01/02/2562 5 

          113,600.00 ฎีกา 
00275/62 
 

04/03/2562 4 

          113,600.00 ฎีกา 01/04/2562 4 



 
 

 

00344/62 
          113,600.00 ฎีกา 

00421/62 
03/05/2562 5 

          800.00 ฎีกา 
00469/62 

23/05/2562 7 

          116,000.00 ฎีกา 
00496/62 

05/06/2562 1 

          113,600.00 ฎีกา 
00576/62 

03/07/2562 2 

          114,400.00 ฎีกา 
00652/62 

02/08/2562 3 

          115,200.00 ฎีกา 
00750/62 

04/09/2562 2 

33 การส่งเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

  84,000.00 6,500.00 ฎีกา 015/62 19/10/2561 4 

          6,500.00 ฎีกา 044/62 05/11/2561 2 
          6,500.00 ฎีกา 

00093/62 
04/12/2561 3 

          6,500.00 ฎีกา 
00139/62 

02/01/2562 2 

          6,500.00 ฎีกา 
00215/62 

01/02/2562 5 

          6,500.00 ฎีกา 
00276/62 

04/03/2562 4 

          6,500.00 ฎีกา 
00345/62 

01/04/2562 4 

          6,500.00 ฎีกา 
00422/62 

03/05/2562 4 

          6,500.00 ฎีกา 
00497/62 

05/06/2562 1 

          6,500.00 ฎีกา 
00577/62 

03/07/2562 2 

          6,500.00 ฎีกา 
00653/62 

02/08/2562 3 

          6,500.00 ฎีกา 
00751/62 

04/09/2562 1 

34 การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและปศุ
สัตว์ภายในต าบล
หนองขนาน 

  100,000.00 98,000.00 87/2562 23/08/2562 15 

35 การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การประมง
และปศุสัตว ์

โครงการหนอง
ขนานเมืองน่าอยู ่
ตามนโยบายของ
รัฐบาล การ
ขับเคลื่อนพัฒนา
เมืองสีเขียว 

  100,000.00 530.00 67/2562 17/08/2562 4 

          2,000.00 68/2562 17/08/2562 5 
          1,900.00 69/2562 17/08/2562 4 
          8,000.00 80/2562 17/08/2562 7 
          8,000.00 82/2562 20/08/2562 4 



 
 

 

          400.00 79/2562 17/08/2562 4 
          10,000.00 81/2562 03/09/2562 15 
          22,200.00 90/2562 11/09/2562 15 
          34,500.00 ฎีกา 

00696/62 
20/08/2562 30 

36 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษ ี

  123,000.00 99,000.00 บันทึกตกลง
จ้างเลขที่ 
3/2562 

01/11/2561 334 

          7,000.00 ที่ พบ 
53402/1959 

27/12/2561 7 

37 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

  150,000.00 64,230.00 80/2562 30/08/2562 20 

          16,800.00 82/2562 06/09/2562 3 
          4,420.00 บันทึกตกลงซ้ือ

เลขที่ 4/2562 
01/11/2561 334 

          1,056.00 บันทึกตกลงซ้ือ
เลขที่ 6/2562 

05/11/2561 330 

38 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

  25,000.00 23,965.00 65/2562 16/08/2562 20 

39 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  10,000.00 3,424.00 50/2562 29/06/2562 3 

40 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  63,000.00 42,550.00 บันทึกตกลงซ้ือ
เลขที่ 1/2562 

10/10/2561 355 

41 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  90,000.00 49,980.00 63/2562 14/08/2562 9 

42 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางรัฐพิธี 

  70,000.00 350.00 41/2562 31/05/2562 1 

          3,350.00 42/2562 31/05/2562 1 
          13,500.00 43/2562 31/05/2562 1 
          1,970.00 57/2562 26/07/2562 1 
          8,280.00 58/2562 26/07/2562 1 
          12,465.00 59/2562 26/07/2562 1 
          600.00 60/2562 01/06/2562 1 
          3,200.00 61/2562 01/06/2562 1 

43 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

  70,000.00 19,500.00 8/2562 23/03/2562 3 



 
 

 

          3,000.00 9/2562 23/03/2562 3 
          1,000.00 22/2562 22/03/2562 5 
          1,800.00 23/2562 23/03/2562 2 
          12,500.00 24/2562 23/03/2562 3 
          12,150.00 35/2562 16/03/2562 3 
          800.00 36/2562 16/03/2562 3 
          7,000.00 37/2562 19/03/2562 7 
          3,000.00 40/2562 22/03/2562 4 
          2,000.00 41/2562 23/03/2562 3 

44 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ

  5,000.00 4,880.00 64/2562 16/08/2562 7 

45 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  20,000.00 6,000.00 39/2562 01/06/2562 10 

46 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  20,000.00 17,500.00 บันทึกตกลงซ้ือ
เลขที่ 3/2562 

24/10/2561 340 

47 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ

  130,000.00 24,600.00 45/2562 12/06/2562 10 

          14,280.00 70/2562 17/08/2562 10 
          88,460.00 34/2562 30/04/2562 30 

48 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  10,000.00 2,890.00 บันทึกตกลงซ้ือ
เลขที่ 7/2562 

20/12/2561 284 

49 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  30,000.00 28,000.00 2/2562 13/11/2561 5 

50 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  50,000.00 38,050.00 บันทึกตกลงซ้ือ
เลขที่ 8/2562 

28/12/2561 275 

51 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

  25,000.00 24,985.00 53/2562 06/07/2562 15 

52 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

  20,000.00 19,866.00 71/2562 22/08/2562 15 

53 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

  5,000.00 4,505.00 66/2562 17/08/2562 20 



 
 

 

54 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

  10,000.00 8,402.00 55/2562 20/07/2562 15 

55 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  25,000.00 24,770.00 26/2562 03/04/2562 5 

56 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  30,000.00 27,680.00 73/2562 22/08/2562 15 

57 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  15,000.00 14,500.00 60/2562 31/07/2562 15 

58 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  20,000.00 7,600.00 8/2562 02/02/2562 5 

59 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

  30,000.00 29,974.00 54/2562 06/07/2562 15 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

           

ยุทธ 
ศาสตร ์

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 

การส่งเสริมและ
พัฒนางานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

20 19,914,000 15 6,748,000 12 4,385,281.00 10 2,840,856.00 10 2,840,856.00 

การส่งเสริมและ
พัฒนางานด้าน
สุขภาพอนามัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

13 1,346,500 10 1,076,590 8 707,350.00 8 707,350.00 8 707,350.00 

การส่งเสริมและ
พัฒนางานด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

14 2,554,500 10 3,226,500 9 2,399,775.46 9 2,399,775.46 9 2,399,775.46 

การส่งเสริมและ
พัฒนางานสวัสดิการ
สังคม ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ 

5 7,940,000 4 9,300,000 4 9,230,998.00 4 9,230,998.00 4 9,230,998.00 

การสร้างความ
เข้มแข็งภาค
การเกษตร การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การ
ประมงและปศุสัตว ์

4 250,000 3 230,000 2 185,530.00 2 185,530.00 2 185,530.00 

การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

32 1,245,000 31 1,371,000 24 805,832.00 23 802,408.00 23 802,408.00 

การส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 1. ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองงขนาน ได้ตอบข้อซักถามของประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนานเรื่องปัญหา อุปสรรคในการตั้งงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกน้ าของ
เทศบาล ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน ได้แจ้งในส่วนของการประกาศยื่นซองการจัดซื้อ -จัดจ้าง จ านวน 4 
ครั้ง พร้อมกับได้มีการหารืออ าเภอเมืองเพชรบุรี เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ผลปรากฏว่ายังไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด อีกทั้งยังทราบว่าอ าเภอสั่งระงับการจัดซื้อ-จัดจ้างไว้ก่อน ท าให้เทศบาลไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ และจากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ปรากฏโครงการ
ดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขนานได้มีการประชุมและพิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องส าคัญที่จะ
ถูกละเลยไม่ได้ เพราะโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับการด ารงชีพ ด ารงชีวิตของประชาชนทุกคนในวง
กว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับ หรือท าให้เสีย
โอกาสที่ประชาชนสมควรได้รับความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังเป็นการบั่นทอนด้านจิตใจ ความเชื่อมั่น ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการในการป้องกัน แก้ไข 
พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจึงขอเสนอแนะให้
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน ใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้ องถิ่น 
ด าเนินการบรรจุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า (อเนกประสงค์) ให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นช่วงปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองขนานต่อไป 

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ขอเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด าเนินการบรรจุโครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมซุม้ประตทูางเข้าต าบลหนองขนานที่ไม่มีการดูแลรักษามาเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งท าการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง เริ่มตั้งแต่ทางเข้าต าบลหนองขนาน ถึงบ้านบ่อโพง หมู่ที่ 7 ให้มีความสะอาดสวยงามและ
มีความเรียบร้อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองน่าอยู่” อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้   
ปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการปลุกจิตส านึกที่ดี ให้ประชาชนได้มีความรัก ความหวงแหนและมีความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือได้เป็นอย่างด ี 

 3. โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน มีความเห็นว่าเทศบาลจะ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอหรือคงจะไม่ได้ผล เพราะว่าจะไม่ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
เทศบาลฯ ความจัดหา อ านวยความสะดวก ให้การบริการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ในการจัดหาแหล่งทิ้งขยะ  
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบอย่างจริงจัง ซึ่งเทศบาลฯ ควรแก้ไขเพ่ือบรรจุโครงการจัดซื้อรถขยะ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่เพิกเฉยหรือปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองโดยน าขยะไปทิ้งบริเวณข้างถนน ซึ่งจะท าให้ขยะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อาจท าให้เกิดเป็นความเคยชินของ
ประชาชนได ้

 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ขอเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น 1 ชุด จ านวน 7 คน เพ่ือด าเนินการติดตาม ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนค าแนะน าต่างๆ ในการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้ อง  
ทันต่อเหตุการณ์ ความจ าเป็น และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง 
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