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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งได้ดำเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จะต้องดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไป
ด้วย     

๑.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-2570) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 

ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคกทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงาน
ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
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ส่วนที่ ๑ 
 

 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2499 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2511 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2523 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543  พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และ(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
และอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด     ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้
จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลด... 

บทนำบทนำบทนำ   
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๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิ ดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งได้ดำเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) , เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) และเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  ไปแล้วนั้น  เพราะฉะนั้น เทศบาลตำบลหนองบัวโคก โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไป
ด้วย     

๑.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

๑. ความหมาย... 
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“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจั ดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 

เป็นกระบวนการ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 
๓.  วัตถุประสงค์... 
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๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ข้ันตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   ทั้งนี้  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก     
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ตามระเบียบดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามคำสั่งที่  414/2564  ลงวันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  มีผลนับตั้งแต่  วันที่  5  
สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป   

ข้ันตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
 

ข้ันตอนที่ ๓ ... 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้ันตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ข้ันตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
    

ผังข้ันตอนการ... 
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๕.  กรอบ... 
 

 
 

 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดค ล้อง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิน่   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่ วยเอดส์   

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัด... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
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๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ

ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรั กษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

การวิเคราะห์... 
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(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖4  รวมทั้งทีเ่พ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

➢  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
 

(๓)  ห้วงระยะเวลา... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไ้ขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผู้รบัผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

   
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 
 

๗.๑  การติดตาม... 

๗.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      

  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลสำเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนอง
บัวโคกภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนอง
บัวโคกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

 

 

 

๘.  ประโยชน์... 
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๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหมี้
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการ... 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

๑ นายสมชาย   ร่มโพธิ ์ สมาชิกสภาท้องถิ่น / ประธานคณะกรรมการ 

๒ นางนิตยา  ทองงาม     สมาชิกสภาท้องถ่ิน / กรรมการ 
๓ จ่าสิบโทชอบ  ช่อขุนทด      สมาชิกสภาท้องถ่ิน / กรรมการ 
๔ นางวนิดา   ชอบใหญ่                    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น / กรรมการ 

๕ นางสุนีย์   ไกรสนธิ์วฒันา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น / กรรมการ    
๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัว

โคก (ทองวิทยานุกูล)         
ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/กรรมการ 

๗ หัวหน้ าสถานี อนามัยเฉลิมพระ
เกียรติฯ หนองบัวโคก    

ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง / กรรมการ 
 

๘ ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคก    หัวหน้าส่วนการบริหาร / กรรมการ 

๙ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการ 

๑๐ นางสัมฤทธิ์  วรรณา  ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ 

๑๑ นางมลัลิกา  ศรีโยธ ี ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ 

 
 
 

 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
๑ นายปรีชา   กุลชัยภูม ิ ประธานอนุกรรมการ  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  
๒ นายพยุง  ชุมภูนุช   อนุกรรมการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๓ นางมัจฉา  แขขุนทด    อนุกรรมการและเลขานุการ  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน) 

 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

๑๐.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
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1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีจ านวน  4  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  จ านวน  20  โครงการ   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจ านวน 2 แผนงาน  ได้แก่ 
 1. แผนงานเคหะและชุมชน  และ 2. แผนงานการศึกษา  ต้ังโครงตามเทศบัญญัติฯ จ านวน  6  โครงการ 
 งบประมาณ  3,913,500  บาท  เบิกจ่าย  496,000  บาท    ยอดเงินคงเหลือ  2,725,800 บาท  
ยุทธสาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  จ านวน  38  โครงการ   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจ านวน 5 แผนงาน  ได้แก่ 
1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และ 5. แผนงานงบกลาง
ต้ังโครงการตามเทศบัญญัติฯ จ านวน  33  โครงการ  งบประมาณ  5,715,050  บาท  
เบิกจ่าย  4,434,504.82  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  1,024,201.18 บาท  
ยุทธสาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  จ านวน  16  โครงการ   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจ านวน 3 แผนงาน  ได้แก่ 
 1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2. แผนงานสาธารณสุข  และ 3. แผนงานเคหะและชุมชน
ต้ังโครงการตามเทศบัญญัติฯ จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  410,000  บาท  
เบิกจ่าย  39,235  บาท   ยอดเงินคงเหลือ  290,765  บาท  
ยุทธสาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  จ านวน  30  โครงการ   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจ านวน 3 แผนงาน  ได้แก่ 
1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  และ 3. แผนงานเคหะและชุมชน  
ต้ังโครงการตามเทศบัญญัติฯ จ านวน  28  โครงการ  งบประมาณ  1,284,000  บาท  
เบิกจ่าย  623,220  บาท   ยอดเงินคงเหลือ  318,980  บาท  

รวมทุกยุทธศาสตร์  งบประมาณ  11,340,550  บาท  เบิกจ่าย  5,592,959.82   

                       คงเหลือ  4,299,746.18  บาท
คิดเป็นร้อยละในการเบิกจ่ายปีงบประมาณ  2564  ร้อยละ  49.32 

1.2  โครงการพัฒนาท้องถ่ิน...

ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล
************

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น           

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ

ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
จดัท าฐาน
เรียนรู้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล 

เพื่อเตรียมความ
พร้อม ให้เด็กได้
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ
นอกห้องเรียน 

เพื่อจดัซ้ือวสัดอุุปกรณ์ในการจดัท าฐาน
เรียนรู้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล 

  100,000.00 100,000.00  

ฐานเรียนรู้
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็
เทศบาล 

เด็กเลก็ได้
พฒันาตาม
วยัและเต็ม
ศกัยภาพ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

2 

โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็
เทศบาลต าบล
หนองบวัโคก 

เพื่อความเป็น
สัดส่วน สะดวก
ในการจดัการ
เรียน การสอน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองบวัโคก ๑.ขนาด
ห้อง ๗.๙๐X๙.๔๐ X ๓ เมตร แบ่งเป็น 
๒ ห้อง ๒.ประตูใชเ้ป็นประตูบานเลื่อน 
กรอบบานอลูมิเนียมสีขาว ลูกฟูกกระจก
ใส หนา ๖ มิลลิเมตร วงกบอลูมิเนียมสี
ขาว ๒?X๔? จ านวน ๒ บาน ๓.ผนงั
ใชก้รอบอลูมิเนียมสีขาว กรอบ ๒?X

๔? กระจกติดตาย หนา ๖ มิลลิเมตร 
และผนงักรอบอลูมิเนียมสีขาวกรอบ 
๒?X๔? บุอลูมิเนียมลูกฟกูทั้ง ๒ ดา้น 

  100,000.00   

เพื่อความ
เป็น
สัดส่วน 
สะดวกใน
การจดัการ
เรียน การ
สอน 

เพื่อความ
เป็นสัดส่วน 
สะดวกใน
การจดัการ
เรียน การ
สอน 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กโดยปูแอส
ฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ถนน 
เทศบาล ซอย 
๑๘ 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงผิว
จราจรโดยปูแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต
ทบัถนน คสล. 
เดิม ช่วงที่ ๑ กวา้ง 
๓.๗๐ เมตร ยาว 
๑๗๘.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรปู
แอสฟัลทต์ิก 
๖๕๘.๖๐ ตาราง
เมตร ช่วงที่ ๒ 
กวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑๓.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร พื้นที่ผิว
จราจรปูแอสฟัลท์
ติก ๔๕๒.๐๐ 
ตารางเมตร รวม 
๑,๑๑๐.๖๐ ตาราง

  314,000.00 314,000.00  
ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

แบบ ผ.02 

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text
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Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text



 

เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

2 

โครงการ
ก่อสร้างท่าน ้า
และสะพาน
บริเวณถนนสาย
หลงัศาลเจา้พอ่
ขุนศรี 

เพื่อให้มีท่าน ้า
และสะพานไว้
บริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างท่าน ้า
และสะพาน
บริเวณถนนสาย
หลงัศาลเจา้พอ่
ขุนศรี 

  1,000,000.00 1,000,000.00  

ท่าน ้าและ
สะพาน ที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใชท้่าน ้า
และสะพานใน
การตกัน ้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

3 

โครงการขยาย
ผิวจราจรถนน
เลียบ สระบวั 

เพื่อให้มีการ
คมนาคม ที่
สะดวก 

กวา้ง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๖ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ยกว่า ๓๑๒ 
ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

  200,000.00   

เพื่อให้มี
การ
คมนาคมที่
สะดวก 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

4 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กโดยปูแอส
ฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายนา
ห้วย เทศบาล
หนองบวัโคก 

เพื่อให้มีการ
คมนาคม ที่
สะดวก 

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิว
จราจร กวา้ง 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
มีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า ๑,๕๐๐ 
ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

  450,000.00   
ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

5 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กโดยปูแอส
ฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายนา
ห้วย เทศบาล
หนองบวัโคก 

เพื่อให้มีการ
คมนาคม ที่
สะดวก 

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิว
จราจร กวา้ง 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒๙๔ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
มีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า ๑,๔๗๐ 
ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

   430,000.00  
ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

6 

โครงการ
ปรับปรุงโรงจอด
รถส านกังาน
เทศบาลหลงัเก่า 

เพื่อให้โรงจอด
รถอยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้าน 

ปรับปรุงโรงจอด
รถส านกังาน
เทศบาลหลงัเก่า 

  1,000,000.00 1,000,000.00  โรงจอดรถ 
๑ แห่ง 

โรงจอดรถมี
สภาพพร้อมใช้
งาน 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

7 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน ้ารูปตวัย ู
ถนนเทศบาล 
ซอย ๒๑ 

เพื่อให้มีทาง
ระบายน ้าไดท้นั 
น ้าไม่ท่วมขงั 

ก่อสร้างราง
ระบายน ้ารูปตวัย ู
ขนาดปากดา้นใน
กวา้ง ๐.๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร ยาว
รวม ๔๐๗ เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   786,000.00  

รางระบาย
น ้าที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น ้าไม่ท่วมขงั
บา้นเรือน
ประชาชน 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

8 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนน

  480,000.00 480,000.00  
ถนนที่
ปรับปรุง
ได้

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
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เหล็ก ถนน
เทศบาล ซอย ๑๖ 

เทศบาล ซอย ๑๖ 
ช่วงที่ ๑ ขนาด
กวา้ง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ยกว่า ๒๑๐ 
ตารางเมตร ช่วงที่ 
๒ ขนาดกวา้ง 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า ๗๕ 
ตารางเมตร ช่วงที่ 
๓ ขนาดกวา้ง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า ๔๒๐ 
ตารางเมตร ตาม
แบบ ท๑-๐๑ วาง
ท่อ คสล. มอก.
ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐
X๑.๐๐ จ านวน ๘ 
ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ 

มาตรฐาน 
ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การใชร้ถ
ใชถ้นน 

โยธา, กอง
ประปา 

9 

โครงการ
ปรับปรุง เสียง
ตามสาย 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ทราบขอ้มูล
ข่าวสารที่ทาง
เทศบาล
ประชาสัมพนัธ์ 

ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในเขต
เทศบาล 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ประชาชน
ได้
รับทราบ
ขอ้มูล
ข่าวสาร
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนได้
รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารที่ทาง
เทศบาล
ประชาสัมพนัธ์
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

10 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
พื้นที่เขตเทศบาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าให้
เขา้ถึงทุก
ครัวเรือน 
(อุดหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอ
จตัุรัส) 

  200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

11 

โครงการขยาย
เขตประปา
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปา
ให้เขา้ถึงทกุ
ครัวเรือน 
(อุดหนุนการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
บ าเหน็จณรงค)์ 

  200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชน
มี
น ้าประปา
ใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน ้า
ใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

12 

โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เก็บขยะอนัตราย 

เพื่อเป็นสถานที่
เก็บขยะอนัตราย 

ก่อสร้างอาคาร
เก็บขยะอนัตราย 
บริเวณบ่อขยะ
เทศบาล จ านวน 
๑ หลงั ขนาด
กวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖.๐๐ เมตร 
สูง ๓.๐๐ เมตร 

  116,000.00 116,000.00  

อาคารเก็บ
ขยะ
อนัตราย 
จ านวน ๑ 
หลงั 

มีสถานที่เก็บ
ขยะอนัตราย
หรือขยะมีพิษ 
แยกจากบ่อขยะ 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 
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13 

โครงการขยาย
ผิวจราจรถนน
เทศบาล ซอย 
๒๒ 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ฝ่ังซ้าย กวา้ง 
๑.๕๐ เมตร ยาว 
430 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
รวมบ่อพกัไม่
นอ้ยกว่า 582 

ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) หมาย
เหตุ พื้นที่รวม 
๗๘๗.๕๐ ตาราง
เมตร พื้นที่บ่อพกั
ขนาด ๑.๕๐X

๑.๒๐ เมตร 
จ านวน ๓๕ บ่อ 
๖๓ ตารางเมตร 

  344,300.00   

ถนนที่
ปรับปรุง
ได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การใชร้ถ
ใชถ้นน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

14 

โครงการขยาย
ผิวจราจรถนน
เทศบาล ซอย 
๒๒ 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ฝ่ังขวา กวา้ง 
๑.๒๐ เมตร ยาว 
๕๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
รวมบ่อพกัไม่
นอ้ยกว่า 
๕๗๗.๑๐ ตาราง
เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
หมายเหตุ พื้นที่
รวม ๖๓๐ ตาราง
เมตร พื้นที่บ่อพกั
ขนาด ๑.๑๐X

๑.๔๐ เมตร 
จ านวน ๓๕ บ่อ 
๕๓.๙ ตารางเมตร 

   370,000.00  

ถนนที่
ปรับปรุง
ได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การใชร้ถ
ใชถ้นน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

15 

โครงการขยาย
ผิวจราจรถนน
เทศบาล ซอย ๖ 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ฝ่ังซ้าย กวา้ง 
๑.๒๐ เมตร ยาว 
๖๕๔ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
รวมบ่อพกัไม่
นอ้ยกว่า 
๖๘๒.๘๘ ตาราง
เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
หมายเหตุ พื้นที่
รวม ๗๘๔.๘๐ 
ตารางเมตร พื้นที่
บ่อพกัขนาด 
๑.๓๐X๑.๔๐ 
เมตร จ านวน ๕๖ 
บ่อ ๑๐๑.๙๒ 
ตารางเมตร 

   440,000.00  

ถนนที่
ปรับปรุง
ได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การใชร้ถ
ใชถ้นน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

16 

โครงการขยาย
ผิวจราจรถนน
เทศบาล ซอย ๖ 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ฝ่ังขวา กวา้ง 
๑.๒๐ เมตร ยาว 
๖๔๓ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่

    430,000.00 

ถนนที่
ปรับปรุง
ได้
มาตรฐาน 
ประชาชน

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 
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รวมบ่อพกัไม่
นอ้ยกว่า 
๖๖๙.๗๘ ตาราง
เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
หมายเหตุ พื้นที่
รวม ๗๗๑.๖๐ 
ตารางเมตร พื้นที่
บ่อพกัขนาด 
๑.๓๐X๑.๔๐ 
เมตร จ านวน ๕๖ 
บ่อ ๑๐๑.๙๒ 
ตารางเมตร 

ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การใชร้ถ
ใชถ้นน 

17 

โครงการ
ก่อสร้าง 
พลบัพลาที่
ประทบั 

เพื่อเป็นสถานที่
เคารพสักการะ
และแสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดี 

ก่อสร้างพลบัพลา
ที่ประทบั จ านวน 
๑ แห่ง 

  5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

พลบัพลาที่
ประทบั ๑ 
แห่ง 

เป็นสถานที่
เคารพสักการะ
และแสดงออก 
ถึงความ
จงรักภกัดี 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

18 

โครงการ
ก่อสร้าง ราง
ระบายน ้า 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตวัย ู
(ถนนเทศบาล
แยกซอย ๕ ตนั) 

เพื่อให้มีราง
ระบายน ้าและ
น ้าไม่ท่วมขงั
บา้นเรือน
ประชาชน 

กวา้ง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๙๕ เมตร 
หนา ๐.๑๒ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีความ
ยาวไม่นอ้ยกว่า 
๙๕ เมตร 

  200,000.00 200,000.00  

รางระบาย
น ้าที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น ้าไม่ท่วมขงั
บา้นเรือน
ประชาชน 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

19 

โครงการสวน 
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่ัวฯ 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวฯ 

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง สวน
เฉลิมพระเกียรต ิ

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

สวนเฉลิม
พระเกียรติ 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจ 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

20 

โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
บริเวณบ่อขยะ
เทศบาล (ฝ่ังทิศ
ตะวนัออก) 

เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัขยะและ
ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ก่อสร้างรั้ว 1 รั้ ว 0.00 0.00 0.00 496,000.00 0.00 

รั้ วบริเวณ
บ่อขยะ
เทศบาล มี
มาตรฐาน 

พื้นที่โดยรอบ
บ่อขยะเทศบาล
ไดร้ับ
ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม
ลดลง 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

21 

โครงการปูแอส
ฟันทต์ิกถนน
ภายในส านกังาน
เทศบาลต าบล
หนองบวัโคก 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก มีความ
ปลอดภยั 

ปูแอสฟันทต์ิก 
จ  านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 1,754,800.00 0.00 

ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภยั 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 
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 แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการก่อสร้างรั้ ว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล
(ฝ่ังทิศตะวนัตก) 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัขยะ
และปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ก่อสร้างรั้ว 1 

รั้ ว 
0.00 0.00 0.00 0.00 496,000.00 

รั้ วบริเวณบอ่ขยะ
เทศบาล มีมาตรฐาน 

พื้นที่โดยรอบบ่อ
ขยะเทศบาลไดร้ับ
ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มลดลง 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

2 

โครงการปรับปรุง
หลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก (หลงัเก่า) 

เพื่อปรับปรุงหลงัคา
ให้พร้อมต่อการใช้
งาน 

ปรับปรุงศูนย์
เด็กฯ จ านวน 1 

หลงั 
0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 

อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลหลงัเก่า 
1 หลงั 

เป็นสถานที่เก็บ
เอกสารทีพ่ร้อมต่อ
การใชง้าน 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

3 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า ชุมขน 2 

ขุนศรีประทุมทอง
พฒันา หมู่ที่ 9 ซอย
ยายจนัทร์ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มา สะดวก 
และน ้าสามารถมีการ
ระบายไดดี้ 

ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวา
ท่อระบายน ้า 
จ  านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 496,800.00 

ประชาชน จ านวน 1 

หมู่บา้นไดร้ับ
ประโยชน์ ถนนมี
มาตรฐาน ปริมาณน ้า
สามารถระบายได ้ร้อ
ยะ 50 

ประชาชนมีความ
ปอดภยั น ้าใน
พื้นที่สามารถ
ระบายไดดี้ไม่ท่วม
ขงั 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเขม้แขง็ของชุมชน 

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการงาน
รัฐพิธี 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

จดังานหรือร่วมกบั
อ าเภอและจงัหวดั
ในงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ 
เช่น วนัปิยมหาราช 
,วนัพ่อ,วนัแม่ และ
งานรัฐพิธีอื่นๆ 

  300,000.00 300,000.00 300,000.00 

ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

2 
โครงการวนั
เทศบาล 

เพื่อให้ทกุฝ่าย
ตระหนกัและ
ร่วมกนัพฒันาเพื่อ
ส่วนรวม 

ท าบุญตกับาตรและ
พฒันาท าความ
สะอาดพื้นที่ในเขต
เทศบาล 

  10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ทุกภาคส่วน
ให้ความ
ร่วมมือใน
การพฒันา 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

3 

โครงการ
อินเตอร์เน็ต
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ไดสื้บคน้ขอ้มูล
และไดร้ับรูข้อ้มูล
ข่าวสารที่ทนัสมยั 

ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตฟรีแก่
ประชาชน 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ให้บริการอินเตอร์ 
เน็ตฟรีแก่
ประชาชนทุกคน 

ประชาชนได้
รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารที่
ทนัสมยั 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

4 

โครงการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดภายในเขต
เทศบาล 

จดัอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

  80,000.00 80,000.00 80,000.00 

ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

เขตเทศบาล
ปลอดยาเสพ
ติด 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 
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5 

โครงการติดตั้ง
ระบบกลอ้ง
วงจรปิด 

เพื่อเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม 

ติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิดภายในชุมชน 

  500,000.00 500,000.00  
ติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิดในชุมชน ทั้ง 
๒ ชุมชน 

สามารถ
มองเห็น
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
บริเวณที่มี
การติดตั้ง
กลอ้ง 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

6 

โครงการจา้ง
เหมาแรงงาน
ให้ผูร้ับจา้ง
ท างานให้กบั
เทศบาล 

เพื่อจา้งเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบตัิงานให้กบั
เทศบาล ตามภารกิจ
ที่ไดร้ับมอบหมาย 

จา้งเหมาแรงงาน 
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 432,000.00 

งานของเทศบาลมี
การด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80 

ส านกังาน
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

7 

โครงการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาด
เล็ก 

เพื่อป้องกนัฝุ่น
ละอองขนาดเล็กใน
เขตเทศบาลให้มีจ  า
ลดลงไม่กอ่ให้เกิด
อนัตราต่อ
ประชาชน 

ด าเนินการปลูก
ตน้ไมจ้  านวน 2 

ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

ฝุ่นละอองมี
ปริมาณ ลดลงร้อย
ละ 50 

ประชนชน
ในเขต
เทศบาลมี
สุขภาพ ที่ดี 
ปลอดภยั 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เดก็เล็กใน
เขตเทศบาลไดร้ับ
การศึกษาที่ดีมี
คุณภาพ 

จ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการ
บริหารศูนย์
พฒันา เด็กเล็ก
เทศบาล 

  600,000.00 600,000.00 600,000.00 

ศพด.ไดร้ับการ
จดัสรรและหกั
ผลกัส่ง ๑๐๐% 

เด็กไดร้บั
การศึกษาที่ดีมี
คุณภาพและเด็ก
มีพฒันาการที่ดี
สมวยั พร้อม
เรียนรู้ใน
ระดบัสูงขั้น
ต่อไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

2 
โครงการวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เดก็ไดร่้วม
กิจกรรมและมีเวที
แสดงออก 

ร่วมกิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติกบั
โรงเรียนชุมชน
หนองบวัโคก 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

จ านวนเด็กที่
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

เด็กไดร้บัการ
พฒันาและมีเวที
แสดงออกถึง
ศกัยภาพในดา้น
ต่างๆ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

3 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล 

เพื่อให้เดก็ไดร้บั
อาหารเสริม (นม) 
อยา่งครบถว้น 

จดัหาอาหาร
เสริม (นม) 
ให้กบัเด็กเล็ก 

  200,000.00 200,000.00 200,000.00 

เด็กไดร้บั
อาหารเสริม 
(นม) ครบ ทุก
คน 

เด็กไดร้บัอาหาร
เสริม (นม) ที่มี
คุณภาพครบทุก
คน 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

4 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียนชุมชน
หนองบวัโคก 

เพื่อให้เดก็ไดร้บั
อาหารเสริม (นม) 
อยา่งครบถว้น 

จดัหาอาหาร
เสริม (นม) 
ให้กบัเด็กเล็ก 

  600,000.00 600,000.00 600,000.00 

เด็กไดร้บั
อาหารเสริม 
(นม) ครบ ทุก
คน 

เด็กไดร้บัอาหาร
เสริม (นม) ที่มี
คุณภาพครบทุก
คน 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

5 

โครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อปลูกฝังให้เดก็มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

จดัอบรม
จริยธรรม ให้แก่
เด็กและเยาวชน 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

จ านวนเด็กที่
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

6 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรูจ้ากการ
คิดเอง ปฏบิตัิเอง 
สร้างความรู้ดว้ย
ตวัเองและสามารถ

ประชาชนที่เขา้
ร่วมกิจกรรมเกิด
การเรียนรูจ้าก
การคิดเอง 
ปฏิบตัิเองและ

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เพิ่มโอกาส
ทางการเรียนรู้
ให้กบัประชาชน
ในชุมชน 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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ร่วมกิจกรรมกบั
ผูอ้ื่นได ้

สร้างความรู้ 
ดว้ยตวัเอง 

7 

โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียน
ชุมชนหนองบวั
โคก (ทองวทิยานุ
กูล) 

เพื่อให้เดก็นกัเรียน
ไดร้ับอาหาร
กลางวนัอยา่ง
ครบถว้น 

สนบัสนุน
งบประมาณ
ให้กบัโรงเรียน
ชุมชนหนองบวั
โคก (ทองวทิยา
นุกูล) 

  950,000.00 950,000.00 950,000.00 

เด็กนกัเรียน
ไดร้ับอาหาร
ครบทุกคน 

เด็กนกัเรียน
ไดร้ับอาหาร
กลางวนั ที่มี
คุณภาพ
สารอาหาร ครบ
ทุกหมู่ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

8 

โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน และเกิดภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

อบรมให้ความรู้
เก่ียวกบั ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 
และเกิดแหล่ง
เรียนรู้ ภายใน
ชุมชนต่อไป 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ชุมชนทั้ง ๒ 
ชุมชน 

ประชาชนมีภูมิ
ปัญญาชาวบา้น
และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถงึวิถีชีวิต
และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

9 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดมี้
องคค์วามรู้ใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น 

จดัอบรมให้
ความรู้แก่
บุคลากรทาง
การศึกษา และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
รวมทั้ง ศึกษาดู
งานเพื่อพฒันา
ศกัยภาพ
ทางดา้น 
การศึกษา 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

บุคลากร
ทางการศึกษา
คณะกรรม กา
สถานศึกษา เขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาน า
องคค์วามรู้ที่
ไดม้าพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

10 

โครงการจดั
การศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และมี
พฒันาการเหมาะสม
กบัวยั 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมกบัวยั 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

11 

โครงการแข่งขนั
กีฬาเด็กสาน
สัมพนัธ์ 

-เพื่อสร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะ -
เพื่อให้เดก็มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กมีความ
สามคัคีในหมู่
คณะและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

12 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกนัและ
บรรเทาสารณภยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เดก็ไดรู้จ้กั
การช่วยเหลอืตนเอง
เม่ือเกิดไฟไหม ้

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กรู้จกัการ
ช่วยเหลอืตนเอง
เม่ือเกิดไฟไหม ้

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

13 

โครงการทศัน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

-เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และสร้าง
เสริมประสบการณ์
ให้แก่นกัเรียน -เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง
ในการสนบัสนุน
พฒันาการในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

-นกัเรียนเกิด
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ -
ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริมและ
สนบัสนุน
พฒันาการใน
การเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

14 

โครงการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และฟันเด็ก 

-เพื่อลดการเกิดโรค
ฟันผุของเด็ก -เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ
อนามยัช่องปากและ

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
100 

เด็กก่อนวยัเรียน
ไดร้ับการดูแล
สุขภาพช่องปาก
และฟันอยา่งถูก
วิธี 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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บริการป้องกนัโรค
ฟันผุให้เด็กเล็ก 

15 

โครงการวนั
ส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณี 

เพื่อให้นกัเรียนได้
ตระหนกัถึง
ความส าคญัของวนั
ส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีของไทย 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กรู้จกัการร่วม
กิจกรรมและมี
คุณลกัษณะที่ดี
งาม 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

16 
โครงการวนั
ส าคญัของชาติ 

เพื่อให้บุคคลใน
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรม
ร่วมกบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ เป็นการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ผูป้กครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 

ผูบ้ริหาร ผูน้ า
ชุมชน
ผูป้กครองและ 
เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

ผูป้กครองและ
เด็กเลก็มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

17 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็กเล็ก 

เพื่อให้เดก็ไดมี้
คุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมกบัวยั 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม
เหมาะสมกบัวยั 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

18 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ให้กบัเด็ก 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

19 

โครงการสืบสาน
ความเป็นไทยใช้
ชีวิตอยา่งพอเพียง 

เพื่อให้เดก็ไดรู้จ้กั
การประหยดัและอด
ออม 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กรู้จกั
ประหยดัและอด
ออม 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

20 
โครงการขยะมี
ประโยชน์ 

เพื่อให้เดก็ไดรู้จ้กั
การน าส่ิงของเหลอื
ใชก้ลบัมาใช้
ประโยชน์ไดใ้หม่ 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กรู้จกัการน า
ส่ิงของที่ใชแ้ลว้
กลบัมาใชใ้หม่
ให้เกิด
ประโยชน์ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

21 

โครงการส่งเสริม
และพฒันา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรที่
เก่ียวขอ้งกบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนอง
บวัโคก ไดร้ับการ
เพิ่มพูนทกัษะและ
การพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองเหมาะสม 
สามารถน าความรู้ที่
ไดร้ับมาประยกุตใ์ช้
ในการเรียนการ
สอนภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

พนกังานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็จ านวน 
2 คน 

พนกังานครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลหนองบวั
โคก มีความรู้
และ
ประสบการณ์
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

22 

โครงการสาน
สัมพนัธ์บา้นและ
โรงเรียน 

เพื่อสานสัมพนัธ์
ระหว่างผูป้กครอง 
ครูและนกัเรียน 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

ลงพื้นที่เยีย่ม
บา้นนกัเรียน
ทุกหลงัครบ
ร้อยละ 100 

เด็ก ครูและ
ผูป้กครองมีการ
สานสัมสัมพนัธ์
ที่ดีต่อกนั 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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23 

โครงการประชุม
คณะ
กรรมการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็มีส่วนร่วม
ในการบริหารจดั
การศึกษา 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เขา้ร่วมประชุม
ไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของที่
ประชุม 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กไดร้ับการ
บริหารจดัการ
และการ
สนบัสนุนใน
การพฒันา 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

24 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผูป้กครองนกัเรียน 

เพื่อสานสัมพนัธ์
ระหว่างครู 
ผูป้กครองและ
ชุมชน 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

ผูป้กครองเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

ครู ผูป้กครอง
และชุมชนมีการ
ประสาน
สัมพนัธ์ที่ดีต่อ
กนั 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

25 

โครงการแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เพื่อให้นกัเรียนได้
เกิดการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

เด็กเลก็ของ 
ศพด.เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่และมี
ประโยชน์ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

26 

โครงการพฒันา
อาคารสถานที่ ภูมิ
ทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มให้
โรงเรียนน่าอยู ่

เพื่อใหอ้าคาร
สถานที่และภูมิทศัน์
โดยรอบบริเวณของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
น่าอยูแ่ละน่าเรียนรู้ 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

อาคารสถานที่
ทั้งภายในและ
ภายนอกและ
ภูมิทศัน์
โดยรอบบริเวณ
มีความสวยงาน 
ร่มร่ืน น่าอยู ่

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีอาคาร
สถานที่พร้อม
ต่อการเรียนรู้
และพฒันาการ
ของเดก็ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

27 

โครงการจา้งเหมา
บริการท าความ
สะอาดอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองบวั 

เพื่อจา้งเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 

จา้งเหมาแรงงาน 
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 

ปฏิบตัิงานวนั
ละ 8 ชัว่โมง 
จ านวน 7 วนั/
สัปดาห์ 

อาคารเรียน 
ศพด.มีความ
สะอาด ถูก
สุขลกัษณะ เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

28 

โครงการจา้งเหมา
บริการแรงงาน
ตกแต่งดูแลสวน
ภายในบริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองบวัโคก 

เพื่อจา้งเหมาบริการ
แรงงานตกแต่งดูแล
สวน 

จา้งเหมาแรงงาน 
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 

ปฏิบตัิงานวนั
ละ 8 ชัว่โมง 
จ านวน 7 วนั/
สัปดาห์ 

ภูมิทศัน์
โดยรอบบริเวณ 
ศพด.มีความ
สะอาดเรียบร้อย
สวยงาม 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

29 

โครงการจา้งเหมา
บริการรกัษาความ
ปลอดภยัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล 

เพื่อให้การรักษา
ความปลอดภยัของ
อาคารสถานที่ 
ทรัพยสิ์นทาง
ราชการ ตลอดจน
ความปลอดภยัของ
ครู ผูป้กครองและ
นกัเรียน 

จา้งเหมาแรงงาน 
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 

ปฏิบตัิงานวนั
ละ 2 ผลดัๆละ 
1 คนๆละ 12 

ชัว่โมง จ านวน 
7 วนั/สัปดาห ์

รักษาความ
ปลอดภยัของ
อาคารสถานที่ 
ทรัพยสิ์นทาง
ราชการ 
ตลอดจนความ
ปลอดภยัของครู 
ผูป้กครองและ
นกัเรียน 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการจา้งเหมา
แรงงานให้ผูร้ับจา้ง
ท างานให้กบัเทศบาล 

เพื่อจา้งเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบตัิงานให้กบั
เทศบาล ตามภารกิจที่
ไดร้ับมอบหมาย 

จา้งเหมา
แรงงาน 
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 432,000.00 

งานของเทศบาลมี
การด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อยละ 
80 

ขยะในเขตเทศบาล
ไดร้ับการจดัเก็บที่ถูก
วิธีเพื่อน าไปท าลาย 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

2 

โครงการอาสาสมคัร
บริบาลทอ้งถิ่น เพื่อ
ดูแลผูสู้งอายทุี่มีภาวะ
พึ่งพิงเป็น
อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ปฏิบตัิ
หนา้ที่ดูแลผูสู้งอายุ
พึ่งพิงอยา่งต่อเน่ือง 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 
อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลหนองบวั
โคกมีสุขภาพดีขึ้น 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

3 

โครงการอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ ดา้น
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้กบั
หมู่บา้น / ชุมชนใน
การด าเนินตาม
โครงการ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

ชุมชนจ านวน 2 

ชุมชนด าเนิน
กิจกรรม 

เทศบาลไดด้ าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
สามารถสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชน
ได ้

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยงัชีพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผูมี้สิทธิรับ
เบี้ยยงัชีพไดร้ับการ
สงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล 

ผูสู้งอายทุี่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปี ทุก
คน ที่อยูใ่นเขต
เทศบาล 

  2,300,000.00 2,500,000.00 2,600,000.00 

ผูสู้งอายทุี่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีไดร้ับ
การสงเคราะห์
เบี้ยยงัชีพครบทกุ
คน 

ผูสู้งอายุ
ไดร้ับเบี้ยยงั
ชีพครบทุก
คน 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

2 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยงัชีพคน
พิการ 

เพื่อให้ผูมี้สิทธิรับ
เบี้ยยงัชีพไดร้ับการ
สงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล 

คนพิการที่ได้
ขึ้นทะเบียนทุก
คน ที่อยูใ่นเขต
เทศบาล 

  600,000.00 600,000.00 600,000.00 

คนพิการไดร้ับ
การสงเคราะห์
เบี้ยยงัชีพครบทกุ
คน 

คนพิการ
ไดร้ับเบี้ยยงั
ชีพครบทุก
คน 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

3 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยงัชีพผูติ้ดเช้ือ
เอดส ์

เพื่อให้ผูมี้สิทธิรับ
เบี้ยยงัชีพไดร้ับการ
สงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล 

ผูติ้ดเช้ือเอดส์ที่
เปิดเผยตนเอง 
ที่อยูใ่นเขต
เทศบาล 

  42,000.00 42,000.00 42,000.00 

ผูติ้ดเช้ือเอดส์
ไดร้ับ การ
สงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพครบทุกคน 

ผูติ้ดเช้ือ
เอดส์ไดร้บั
เบี้ยยงัชีพ
ครบทุกคน 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการจา้ง
เหมาแรงงานให้
ผูร้ับจา้งท างาน
ให้กบัเทศบาล 

เพื่อจา้งเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบตัิงานให้กบัเทศบาล 
ตามภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

จา้งเหมา
แรงงาน 
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 483,000.00 

งานของเทศบาลมีการ
ด าเนินการต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อยละ 
80 

งานของเทศบาลมีการ
ด าเนินการต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อยละ 
80 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 
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แผนงาน : แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการอบรม
ทกัษะอาชีพ
ส าหรับคน
พิการและ
ผูดู้แลคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างงาน 
สร้างรายไดใ้ห้กบั
คนพิการ และ
ผูดู้แลคนพิการ 

อบรมทกัษะ
อาชีพให้ คน
พิการและผูดู้แล
คนพิการ จ านวน 
๓๐ คน 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

คนพิการ และ
ผูดู้แลคนพิการ
มีอาชีพและมี
รายได ้จ  านวน 
๓๐ คน 

คนพิการและ
ผูดู้แลคนพิการมี
อาชีพและรายได ้

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

2 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและเพิ่ม
รายได ้สามารถ
พึ่งตนเองได ้

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้ประชาชน ใน
เขตเทศบาล 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๖๐ คน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดเ้พิ่ม 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

3 

โครงการอบรม
การท าปุ๋ ยหมกั
ตามวิถีเกษตร
พอเพียง 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดร้ับ
ความรู้และน าไป
ปรับใชใ้น
การเกษตร 

จดัอบรมให้
ความรู้ การท าปุ๋ ย
หมกั ตามวิถี
เกษตรพอเพียง 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
รับการอบรม
การท าปุ๋ ยหมกั 
จ  านวน ๕๐ คน 

ลดตน้ทุนใน
การเกษตร และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
ชุมชนมากขึ้น 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

4 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพได้
พฒันาการเรียนรู้
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และสามารถ
พฒันาต่อยอด
ผลิตภณัฑไ์ด ้

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
ต่อยอดได ้

  10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบล
หนองบวัโคก 
จ านวน ๒ 
ชุมชน 

กลุ่มอาชีพได้
พฒันา การเรียนรู้
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และสามารถต่อ
ยอดผลิตภณัฑไ์ด ้

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

5 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ดา้นพฒันา
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพได้
พฒันาการเรียนรู้
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และสามารถ
พฒันาต่อยอด
ผลิตภณัฑไ์ด ้

ผูเ้ขา้รับการ
อบรม น าความรู้
และ 
ประสบการณ์มา
พฒันาชุมชน 

  400,000.00 400,000.00 400,000.00 

ผูน้ าชุมชน กลุ่ม
องคก์รต่างๆ เขา้ 
ร่วมโครง การ
ไม่นอ้ยกว่า ๘๐ 
คน 

ชุมชนไดร้ับการ
พฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง และ
ยัง่ยืน 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

6 

โครงการ
พฒันาศกัยภาพ
สตรี 

เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มสตรีได้
ร่วมกนัจดั
กิจกรรมของกลุ่ม 

จดัอบรมให้
ความรู้ แก่กลุ่ม
สตรี 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

สมาชิกกลุ่ม
สตรีเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

สตรีไดแ้สดงถึง
บทบาทในการ
พฒันาชุมชนและ
สังคม 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

7 
โครงการจดัท า
แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกนัจดัท าแผน
ชุมชนและไดรู้้ถึง
ความตอ้งการของ
คนในชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง 

จดัท าแผนชุมชน 
ปีละ ๑ ครั้ ง 

  5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ชุมชนมี
แผนพฒันา ทั้ง 
๒ ชุมชน 

ชุมชนมีแผน
ชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางในการ
พฒันาชุมชน 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

8 

โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่
ตา้นภยัยาเสพ
ติด 

เพื่อให้เยาวชนรู้ถึง
พิษภยัของยาเสพ
ติด 

จดัอบรมให้
ความรู้แก่
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เยาวชนเขา้ร่วม
โครงการ 
จ านวน ๕๐ คน 

เยาวชนรู้ถึงพิษภยั
ของยาเสพติดและ
ไม่เขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

9 
โครงการวนัคน
พิการสากล 

เพื่อให้คนพิการได้
มีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัคน
พิการ 

จดักิจกรรมวนั
คนพิการสากล 

  10,000.00 10,000.00 10,000.00 

คนพิการร่วม
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คนพิการไดรู้้มี
ความรู้ในเร่ือง
สิทธิประโยชน์
มากขึ้น และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 
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10 

โครงการ
ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิต
ผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผูสู้งอายมีุ
คุณภาพชีวิตที่ดี
และเป็นการ
ส่งเสริมให้
ผูสู้งอายมีุความ
เขา้ใจในการ
ปฏิบตัิตนอยูใ่น
สังคมอยา่งเป็นสุข 

ผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาล ทั้ง ๒ 
ชุมชน 

  80,000.00 80,000.00 80,000.00 

ผูสู้งอายเุขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สามารถปฏิบตัิ
ตนอยูใ่นสังคม
อยา่งเป็นสุข 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

11 

โครงการ
ครอบครัวรวม
ใจตามวิถี
พอเพียง 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดร้ับ
ความรู้ตามวิถี
พอเพียงและน า
กลบัไปใชใ้น
ครอบครัวได ้

ส่งเสริมให้
ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ใชชี้วิตความ
เป็นอยูต่ามวิถี
พอเพียง 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนใช้ชีวิต
ความเป็นอยูต่าม 
วิถีพอเพียง 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

12 

โครงการเยี่ยม
บา้นผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ผูป่้วยติด
เตียงและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อดูแลส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ผูป่้วยติด
เตียงและ
ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สังคม 

ออกเยี่ยมบา้น
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูป่้วยติดเตียง 
และผูด้อ้ยโอกาส
ทางสังคมภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลหนองบวั
โคก 

  5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูป่้วยติดเตียง
และ
ผูด้อ้ยโอกาส
ทางสังคมไดร้ับ
การเยี่ยมและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ครบทุกคน 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูป่้วยติดเตียงและ
ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สังคมไดร้ับการ
เยี่ยมและส่งเสริม
ป้องกนัรกัษาและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

13 

โครงการ
สมทบกองทุน
สวสัดิการ
ชุมชนเทศบาล
ต าบลหนองบวั
โคก 

เพื่อสร้างความ
เขม้แข็งให้กบั
กองทุนฯ 

สนบัสนุน
งบประมาณ
ให้กบักองทุนฯ 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

สมทบเงินเขา้
กองทุนฯปีละ ๑ 
ครั้ ง 

ประชาชนไดร้ับ
สวสัดิการจาก
กองทุนฯ ตาม
ความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

ส านกั/กอง
สวสัดิการ
สังคม 

14 

โครงการอบรม
ให้ความรู้
เก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชน์
ส าหรับคน
พิการและ
ผูดู้แลคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการ 
ผูดู้แลคนพิการ 
ผูป้กครอง เขา้ใจ
ถึงสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการ
ดา้นต่างๆ 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

คนพิการ ผูดู้แล
คนพิการ 
ผูป้กครอง เขา้ใจ
ถึงสิทธิประโยชน์ 
และสวสัดิการ
ดา้นต่างๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

15 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและเพิ่ม
รายได ้สามารถ
พึ่งตนเองได ้

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๖๐ คน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดเ้พิ่ม 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

16 

โครงการอบรม
การท าปุ๋ ยหมกั
ตามวิถีเกษตร
พอเพียง 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดร้ับ
ความรู้และน าไป
ปรับใชใ้น
การเกษตร 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
รับการอบรม
การท าปุ๋ ยหมกั 
จ  านวน ๕๐ คน 

ลดตน้ทุนใน
การเกษตร และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
ชุมชนมากขึ้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

17 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพได้
พฒันาการเรียนรู้
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และสามารถ
พฒันาต่อยอด
ผลิตภณัฑไ์ด ้

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

กลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบล
หนองบวัโคก 
จ านวน ๒ 
ชุมชน 

"กลุ่มอาชีพได้
พฒันา การเรียนรู้
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และสามารถต่อ
ยอดผลิตภณัฑไ์ด ้
" 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 
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18 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ดา้นพฒันา
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพได้
พฒันาการเรียนรู้
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และสามารถ
พฒันาต่อยอด
ผลิตภณัฑไ์ด ้

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

"ผูน้ าชุมชน 
กลุ่มองคก์ร
ต่างๆ เขา้ ร่วม
โครง การไม่
นอ้ยกว่า ๘๐ 
คน " 

"ชุมชนไดร้ับการ
พฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง และ
ยัง่ยืน " 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

19 

โครงการ
พฒันาศกัยภาพ
สตรี 

เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มสตรีได้
ร่วมกนัจดั
กิจกรรมของกลุ่ม 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

สมาชิกกลุ่ม
สตรีเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

สตรีไดแ้สดงถึง
บทบาทในการ
พฒันาชุมชนและ
สังคม 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

20 
โครงการจดัท า
แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกนัจดัท าแผน
ชุมชนและไดรู้้ถึง
ความตอ้งการของ
คนในชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

ชุมชนมี
แผนพฒันา ทั้ง 
๒ ชุมชน 

ชุมชนมีแผน
ชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางในการ
พฒันาชุมชน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

21 

โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่
ตา้นภยัยาเสพ
ติด 

เพื่อให้เยาวชนรู้ถึง
พิษภยัของยาเสพ
ติด 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

เยาวชนเขา้ร่วม
โครงการ 
จ านวน ๕๐ คน 

เยาวชนรู้ถึงพิษภยั
ของยาเสพติดและ
ไม่เขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

22 
โครงการวนัคน
พิการสากล 

เพื่อให้คนพิการได้
มีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัคน
พิการ 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

คนพิการร่วม
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คนพิการไดรู้้มี
ความรู้ในเร่ือง
สิทธิประโยชน์
มากขึ้น และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

23 

โครงการ
ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิต
ผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผูสู้งอายมีุ
คุณภาพชีวิตที่ดี
และเป็นการ
ส่งเสริมให้
ผูสู้งอายมีุความ
เขา้ใจในการ
ปฏิบตัิตนอยูใ่น
สังคมอยา่งเป็นสุข 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

ผูสู้งอายเุขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สามารถปฏิบตัิ
ตนอยูใ่นสังคม
อยา่งเป็นสุข 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

24 

โครงการ
ครอบครัวรวม
ใจตามวิถี
พอเพียง 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดร้ับ
ความรู้ตามวิถี
พอเพียงและน า
กลบัไปใชใ้น
ครอบครัวได ้

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

"ประชาชนใช้
ชีวิตความเป็นอยู่
ตาม วิถีพอเพียง " 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

25 

โครงการเยี่ยม
บา้นผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ผูป่้วยติด
เตียงและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อดูแลส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ผูป่้วยติด
เตียงและ
ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สังคม 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูป่้วยติดเตียง
และ
ผูด้อ้ยโอกาส
ทางสังคมไดร้ับ
การเยี่ยมและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ครบทุกคน 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูป่้วยติดเตียงและ
ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สังคมไดร้ับการ
เยี่ยมและส่งเสริม
ป้องกนัรกัษาและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

26 

โครงการ
พฒันาเด็ก 
เยาวชน โดย

เพื่อให้เดก็ 
เยาวชนไดมี้
ความรู้ ความ

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชนไดมี้
ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตาม

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
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การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เขา้ใจ ในการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
น าความรู้ที่ไดม้า
ปรับใช ้ใน
ครัวเรือนชุมชน 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

27 

โครงการ
ศูนยบ์ริการคน
พิการเทศบาล
ต าบลหนองบวั
โคก 

เพื่อให้คนพิการที่
อยูใ่นพื้นที่ความ
รับผิดชอบได้
เขา้ถึงการบริการ
และสวสัดิการ 
ตามสิทธิ ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนยฯ์ 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 
ผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยบ์ริการคน
พิการ 

คนพิการไดร้ับ
การประสาน
ความช่วยเหลือ
กบัหน่วยงานของ
รัฐ ที่มีอ  านาจมี
หนา้ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ความ
ช่วยเหลอืคน
พิการตาม
ประเภทความ
พิการ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังาน
ปลดั อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
แข่งขนักีฬา
เทศบาล
สัมพนัธ์ 

เพื่อรณรงคส่์งเสริมการ
ออกก าลงักายและเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาลและ
ประชาชนและระหว่าง
เทศบาลในเขตจงัหวดั
ชยัภูมิ 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาล และ
ประชาชนเขา้
ร่วมแข่งขนั
กีฬา 

  40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า ๕๐ 
คน 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน และ
ประชาชนมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

2 

โครงการ
แข่งขนักีฬา
ประชาชน
ตา้นยา เสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลงั
กายและรณรงคต์่อตา้นยา
เสพติด 

จดัการแข่งขนั
กีฬาตา้นยาเสพ
ติดภายในเขต
เทศบาล 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

3 

โครงการ
ท าบุญ ตกั
บาตร วนัขึ้น
ปีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทย 

จดังานท าบุญ
ตกับาตร ในวนั
ขึ้นปีใหม่ 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอนัดี
งามของไทยคง
อยูสื่บไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

4 

โครงการ
ประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงาม ของ
ไทย 

จดังาน
ประเพณี
สงกรานต ์

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอนัดี
งามของไทยคง
อยูสื่บไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

5 

โครงการ
ประเพณี แห่
เทียน
เขา้พรรษา 

เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทย 

จดังาน
ประเพณีแห่
เทียน
เขา้พรรษา 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอนัดี
งามของไทยคง
อยูสื่บไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

6 

โครงการ
ประเพณี 
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทย 

จดังาน
ประเพณี ลอย
กระทง 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอนัดี
งามของไทยคง
อยูสื่บไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

7 
โครงการวนั
วิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงาม ของ
ไทย 

จดังานวนัวิ
สาขบูชา 

  2,000.00 2,000.00 2,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอนัดี
งามของไทยคง
อยูสื่บไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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8 

โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
กวนขา้ว
ทิพย ์

เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทย 

ร่วมกิจกรรม
กวนขา้วทิพย์
กบัวดัและ
ประชาชน 

  5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอนัดี
งามของไทยคง
อยูสื่บไป 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

9 

โครงการ
ท าบุญตกั
บาตรในวนั
ขึ้นปีใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการท าบุญตกับาตร 
ในวนัขึ้นปีใหม่ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนร่วม
ท าบุญใส่บาตร
ในวนัขึ้นปี
ใหม่ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

10 

โครงการ
แข่งขนักีฬา
ประชาชน
ตา้นยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลงั
กายและรณรงคต์่อตา้นยา
เสพติด 

ประชาชน
จ านวน 2 

ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

ประชาชน
มาร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

     แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอาย ุ

"เพือ่ให้ผูมี้สิทธิรับเบี้ย 
ยงัชีพไดร้ับการ 
สงเคราะห์ตามนโยบาย
รัฐบาล " 

จ่ายเบี้ยยงัชีพ 
จ านวน 2 

ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 

ผูสู้งอายทุี่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีไดร้ับ
การสงเคราะห์เบี้ย
ยงัชีพครบทกุคน 

ผูสู้งอายไุดร้ับเบี้ย
ยงัชีพครบทกุคน 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

2 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพคนพิการ 

เพื่อให้ผูมี้สิทธิรับเบี้ย
ยงัชีพไดร้ับการ
สงเคราะห์ตามนโยบาย
รัฐบาล 

จ่ายเบี้ยยงัชีพ 
จ านวน 2 

ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 

คนพิการไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพครบทุกคน 

คนพิการไดร้ับเบี้ย
ยงัชีพครบทกุคน 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

3 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพผูติ้ดเช้ือเอดส ์

เพื่อให้ผูมี้สิทธิรับเบี้ย
ยงัชีพไดร้ับการ
สงเคราะห์ตามนโยบาย
รัฐบาล 

จ่ายเบี้ยยงัชีพ 
จ านวน 2 

ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

"ผูติ้ดเช้ือเอดส์
ไดร้ับ การ
สงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพครบทุกคน " 

ผูติ้ดเช้ือเอดส์ไดร้บั
เบี้ยยงัชีพครบทกุ
คน 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

4 

โครงการสมทบ
กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาล
ต าบลหนองบวัโคก 

เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบักองทุนฯ 

สมทบ
กองทุน 
จ านวน 2 

ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

สมทบเงินเขา้
กองทุนฯปีละ ๑ 
ครั้ ง 

ประชาชนไดร้ับ
สวสัดิการจาก
กองทุนฯ ตามความ
จ าเป็นและ
เหมาะสม 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการรักน ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว และ
พฒันาแหล่งน ้า 

จดักิจกรรมโครงการ
รักน ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

จ านวน
ประชาชน
เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
รักษาแหล่งน ้า 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

2 
โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 

เพื่อให้
ร้านอาหาร/แผง
ลอยมีความรู้
และปฏิบตัิได้
ถูกตอ้งตาม

จดัอบรมให้ความรู้
แก่ผูป้ระกอบการ 
พร้อมทั้ง ตรวจ
แนะน าเก่ียวกบั
สุขาภิบาลอาหาร 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จ านวน
ร้านอาหาร/
แผงลอยที่
เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่

ผูป้ระกอบการ
ปฏิบตัิถูกตอ้งตาม
หลกัสุขาภิบาล 
ผูบ้ริโภคได้
รับประทานอาหารที่

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์
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หลกัสุขาภิบาล
อาหาร 

นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

สะอาดถูก
สุขลกัษณะ 

3 

โครงการท าความ
สะอาดท่อและราง
ระบายน ้า 

เพื่อแกไ้ขเหตุ
ร าคาญ และไม่
เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุของ
สัตวแ์ละแมลง
น าโรคและท า
ให้ระบายน ้าได้
สะดวก 

แกไ้ขเหตุร าคาญ
และไม่เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุของสัตว์
และแมลงน าโรค
และท าให้ไหลได้
สะดวก 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ท าความ
สะอาดท่อ
และราง
ระบายน ้าทั้ง 
๒ ชุมชน 

ท่อและรางระบายน ้า
ไดส้ะดวกไม่อุดตนั
และไม่เป็นแหล่ง
เพราะพนัธ์ุของสัตว์
น าโรคต่างๆ 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

4 

โครงการป้องกนั 
และควบคุมโรค พิษ
สุนขับา้ 

เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้ในเขต
เทศบาล 

ออกรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ และ
ฉีดวคัซีนป้องกนั 
โรคพิษสุนขับา้ 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

สุนขัและ
แมวในเขต
เทศบาล
ไดร้ับการ
ฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้
ครบ ๑๐๐% 

สามารถป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขั
บา้ได ้

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

5 

โครงการป้องกนั
และควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 

เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกใน
เขตเทศบาล 

ออกรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้เก่ียวกบัโรค
ไขเ้ลอืดออก 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

อสม. 
ประชาชน
เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

สามารถป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกได ้

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

6 

โครงการอบรม ให้
ความรู้เก่ียวกบั โรค
เอดส ์

เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชน
และเยาวชน
เก่ียวกบัการ
ป้องกนัโรค
เอดส ์

จดัอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนและ
เยาวชน ในเขต
เทศบาล 

  40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ประชาชน
และเยาวชน
เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนและ
เยาวชนไดร้ับความรู้
เก่ียวกบัโรคเอดส ์

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

7 

โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น 

เพื่อพฒันางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในเขต
เทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้กบั อสม. ในเขต
เทศบาล ทั้ง ๒ 
หมู่บา้น 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กบั อสม. 
ในเขต 
เทศบาล ทั้ง 
๒ หมู่บา้น 

อสม.พฒันาหมู่บา้น
ดา้นสาธารณสุข ใน
เขตพื้นที่เทศบาล 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

8 

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษฟ้ื์นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่องเที่ยว
พฒันาและปรับปรุง
ภูมิทศัน์ในชุมชน 

เพื่อเป็นการ
สร้างความ
สามคัคีและ
สร้างกลุ่ม
อาสาสมคัรและ
พิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปลูกตน้ไมแ้ละปลูก
ป่าในชุมชน ดูแล 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

ประชาชน
และเยาวชน
เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

มีกลุ่มอาสาสมคัร
พิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

9 

โครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๒ 
ชุมชน จดัท า
โครงการดา้น
สาธารณสุขให้
มีความ
เหมาะสมกบั
ปัญหาและ
บริบทของพื้นที ่

สนบัสนุน
งบประมาณให้กบั
กรรมการชุมชนทั้ง 
๒ ชุมชน ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

  40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ประชาชน
ทั้ง ๒ ชุมชน 
เขา้ร่วม
โครงการไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนทั้ง ๒ 
ชุมชน มีคุณภาพ
ชีวิตดา้นสาธารณสุข
ที่ดีขึ้น 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์
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10 
โครงการอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 

ประชาชนร่วม
โครงการ อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ประชาชน
ทั้ง ๒ ชุมชน 
เขา้ร่วม
โครงการไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนร่วม
โครงการ อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

11 

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิ่น 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามยั
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

ด าเนินการให้บริการ
ดา้นสุขภาพแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล (อุดหนุน
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบั
ทอ้งถิ่น) 

  70,000.00 70,000.00 70,000.00 

สมทบเงิน
เขา้กองทุนฯ 
ปีละ ๑ ครั้ ง 

ประชาชนใน เขต
เทศบาลมีสุขภาพ
อนามยัที่ดีไดร้ับ
บริการสาธารณสุข
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

12 

โครงการนวตักรรม
การปักหมุดจดัหวดั
สะอาด (จุดรวบรวม
ขยะอนัตราย) ของ
เทศบาลต าบลหนอง
บวัโคก อ าเภอจตัรุัส 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อเป็นจุด
รวบรวมขยะ
อนัตรายภายใน
ชุมชน สามารถ
ลดและคดัแยก
ขยะในชุมชน
ของเทศบาล
ต าบลหนองบวั
โคก 

ด าเนินการปักหมุด
ขยะอตัราย จ านวน 
2 ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 60,000.00 

ประชาชน มี
จุดทิ้งขยะ
อนัตราย 
จ านวนขยะ
ในชุมชน
ลดลงรอ้ยละ 
20 

ประชาชนลดความ
เส่ียงจากมลพิษและ
สารพิษตกคา้งที่จะ
เขา้สู่ร่างกาย 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

13 

โครงการป้องกนั
และควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อด าเนินการ
ป้องกนั 
และควลคุม
โรคติดต่อที่
เกิดขึ้น 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

ประชาชน
ลดการติด
เช้ือจ านวน 
2 ชุมชน 
ในเขต
เทศบาล 

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ไดร้ับการป้องกนั
และควบคุม
โรคติดต่อ 
ประชาชนลดความ
เส่ียงในโรคติดตอ่ 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

กอง
การแพทย ์

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
บริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล 

เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัขยะ และ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ก่อสร้างรั้วบริเวณ
บ่อขยะเทศบาล 
สูงเฉลี่ย ๑.๘๐-
๒.๘๐ เมตร ยาว
รวม ๙๕.๐๐ เมตร 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
รั้ ว บริเวณบอ่
ขยะเทศบาล 

พื้นที่โดยรอบบ่อ
ขยะเทศบาล
ไดร้ับผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ลดลง 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

2 

โครงการ
หนองบวั
โคกสะอาด
ตา 

เพื่อพฒันาพื้นที่เขต
เทศบาลให้สะอาด
เป็นระเบยีบ 

พฒันาท าความ
สะอาด ในเขต
พื้นที่เทศบาล 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จ านวน
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

พื้นที่เขตเทศบาล
มีความสะอาด
เป็นระเบยีบ 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

3 

โครงการ
ปรับปรุง
สถานที่ทิ้ง
ขยะ 

เพื่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยและปรับปรุง
ภูมิทศัน์โดยรอบ 

ฝังกลบขยะมูล
ฝอย ที่บ่อทิง้ขยะ
เทศบาล 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ฝังกลบขยะมูล
ฝอย ปีละ ๑ 
ครั้ ง 

บ่อขยะมีการฝัง
กลบขยะที่ถูกตอ้ง 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

4 

โครงการ
จดัการขยะ
อยา่งครบ
วงจร 

เพื่อคดัแยกขยะและ
ลดปริมาณขยะ
ภายในชุมชน 

รณรงคค์ดัแยก
ขยะ ตั้งแต่ตน้ทาง
เพื่อลด ปริมาณ
ขยะ 

  80,000.00 80,000.00 80,000.00 

จ านวน
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

มีการคดัแยกขยะ
และปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
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2561 2562 2563 2564 2565 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

เพื่อสร้างการรับรู้ให้ขา้ราชการ 
พนกังาน เจา้หนา้ที่ และ
ประชาชนตระหนกัถึง
ความส าคญัของการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 

หน่วยงานได้
ด าเนินการ
รายงานผล
การด าเนิน
โครงการ ร้อย
ละ 100 

หน่วยงานไดมี้การ
ด าเนินโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ และ
สามารถสร้าง
รายไดใ้ห้
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการท่ีดี 

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

เพื่อพฒันาระบบ
การจดัเกบ็ภาษี 

ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิ์นให้เป็น
ปัจจุบนัและ
สามารถจดัเก็บ
ภาษีไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

มีระบบแผนที่
และทะเบยีน
ทรัพยสิ์นที่
ถูกตอ้ง 

สามารถจดัเก็บ
ภาษีไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

ส านกั/กอง
คลงั 

2 

โครงการจดัท า
แผน พฒันา
เทศบาล 

เพื่อรบัฟังปัญหา
และความตอ้งการ
ของประชาชน 

จดัเวทปีระชาคม
เพื่อรบัฟังปัญหา
และความ
ตอ้งการ และให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
เทศบาล 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

ประชาชนเขา้
ร่วมประชาคม
ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

มีแผนพฒันา
เป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันา
เทศบาล 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

3 

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
ขอ้มูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

ปรับปรุงศูนย์
ขอ้มูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

ปรับปรุงศูนย์
ขอ้มูลข่าวสาร
ของเทศบาล
อยา่งนอ้ยปีละ 
๒ ครั้ ง 

ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารไดร้ับ
การปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบนั 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

4 

โครงการ
ประกนัภยั รถ
ราชการ 

เพื่อคุม้ครองรถที่
ท  าประกนั คู่กรณี 
คุม้ครองการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ท าประกนัภยัรถ
ราชการ ทุกคนั 

  40,000.00 40,000.00 40,000.00 
ท าประกนัภยัรถ
ราชการทุกคนั 

คุม้ครองรถที่ท  า
ประกนัคู่กรณี 
คุม้ครองการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

5 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ลูกจา้งเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทกัษะ
ประสบการณ์แก่
บุคลากรของ
เทศบาล 

ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน 
และลูกจา้ง
เทศบาล ทุกคน 

  200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ลูกจา้งเทศบาล
ทุกคนมีความรู้ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จดัการ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

6 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผูร้ับ บริการ
ของเทศบาล 

เพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ

สุ่มตวัอยา่งจาก
ผูร้ับบริการ
เพื่อให้ทราบถึง

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

สุ่มตวัอยา่งจาก
ผูร้ับ บริการ 
จ านวน ๑๐๐ 
คน 

เทศบาลมีขอ้มูล
เพื่อน ามา
ปรับปรุง

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
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ให้บริการของ
เทศบาล 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

7 

โครงการเลอืกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อให้การเลอืกตั้ง
ที่สุจริตและเที่ยง
ธรรม และส่งเสริม
สนบัสนุนให้
ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

จดัให้มีการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล และมี
ความเรียบรอ้ยใน
การจดัการ
เลือกตั้งและไม่มี
การร้องเรียน 

  400,000.00 400,000.00 400,000.00 

ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

การเลือกตั้งมี
ความสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

8 
โครงการเลี้ยง
รับรอง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการ
เลี้ยงรับรองคณะ
บุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม ศึกษาดูงาน
และการประชุม
สภาเทศบาล 

จ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในการเลี้ยง
รับรอง 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

สามารถให้การ
ตอ้นรับคณะ
บุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม ศึกษาดู
งานและการ
ประชุมสภาได้
อยา่งเรียบรอ้ย 

เลี้ยงรับรอง
คณะบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยม 
ศึกษาดูงานและ
การประชุมสภา
เทศบาล 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

9 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกนัการทจุริต 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ป้องกนัปัญหาการ
ทุจริต 

ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน
และลูกจา้ง เขา้รบั
การอบรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ ๘๐
และไดร้ับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ป้องกนัปัญหา
การทุจริต 

  1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ลูกจา้ง เขา้รับ
การอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ลูกจา้ง ไดร้ับ
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกนัการ
ทุจริต มีความ
ตระหนกัต่อ
หนา้ที่และความ
รับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

10 

โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนกังานของ
เทศบาล 

เพื่อให้ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังาน
และลูกจา้ง มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
ตระหนกัถึงหนา้ที่
ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย
ความถูกตอ้ง เป็น
ธรรมและโปร่งใส 

ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน
และลูกจา้ง เขา้รบั
การอบรมไม่นอ้ย
กว่า ร้อยละ ๘๐ 

  3,500.00 3,500.00 3,500.00 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ลูกจา้ง เขา้รับ
การอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานและ
ลูกจา้ง ไดร้ับ
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
ตระหนกัถึง
หนา้ที่ความ
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ปฏิบตัิ
หนา้ที่ดว้ยความ
ถูกตอ้ง เป็น
ธรรมและ
โปร่งใส 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

11 

โครงการ
บริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

เพื่อให้ผูบ้ริหาร 
บุคลากรของ
องคก์รมีความรู้
ความเขา้ใจใน
เร่ืองหลกัธรรมาภิ
บาล คุณธรรมและ
จริยธรรม และให้
ความส าคญักบั
การป้องกนัและ
ปราบปรามการ

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
พนกังานและ
ลูกจา้งเทศบาล 
จ านวน ๔๐ คน 

  500.00 500.00 500.00 

ผูบ้ริหาร 
พนกังานและ
ลูกจา้งมีความรู้
ความเขา้ใจใน
หลกัธรรมาภิ
บาล คุณธรรม
จริยธรรม และ
ให้ความส าคญั
กบัการป้องกนั
และปราบปราม

ผูบ้ริหาร 
พนกังานและ
ลูกจา้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ใน
หลกั ธรรมาภิ
บาลมากยิ่งขึ้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 
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ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

12 

โครงการสมุด
ความดีพนกังาน
จา้ง 

เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามงานที่
พนกังานจา้งได้
ปฏิบตัิ สร้าง
จิตส านึกในการ
ปฏิบตัิงานดา้น
ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

พนกังานจา้ง
เทศบาล ต าบล
หนองบวัโคก 
จ านวน ๓๑ คน 

  1,000.00 1,000.00 1,000.00 
พนกังานจา้ง 
จ  านวน ๓๑ คน 

พนกังาน 
จ านวน ๓๑ คน 
มีจิตส านึกใน
การปฏิบตัิงาน
ดา้นความ
รับผิดชอบ 
ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์
สุจริตต่องานที่
ไดร้ับมอบหมาย 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

13 

โครงการงานรัฐ
พิธี เฉลิมพระ
เกียรติและ
สนบัสนุน
โครงการ อนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

จดังานรัฐพิธี 
กิจกรรม เฉลิม
พระเกียรติและ
สนบัสนุน
โครงการอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริและ
พระราชพิธีต่างๆ 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนเขา้
ร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆและได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

14 
โครงการ วนัปิย
มหาราช 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรัก ภกัดี
ต่อสถาบนัฯ กบั
ทางอ าเภอ 

  1,000.00 1,000.00 1,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนเขา้
ร่วมงานวนัปิย
และได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

15 

โครงการวนัคลา้ย
วนัพระบรมราช
สมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลย
เดช บรมนาถ
บพิตร และวนัพ่อ
แห่งชาติ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัฯ 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

16 
โครงการ วนั
ทอ้งถิ่นไทย 

เพื่อเขา้ร่วมงานวนั
ทอ้งถิ่นไทย
ร่วมกบัจงัหวดั 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
เขา้ร่วมงานวนั
ทอ้งถิ่นไทย 

  2,000.00 2,000.00 2,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

17 

โครงการวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัฯ 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 
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18 

โครงการวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั มหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ
ยวรางกรู 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัฯ 

  80,000.00 80,000.00 80,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

19 

โครงการวนัคลา้ย 
วนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลย
เดช บรมนาถ
บพิตร 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดง ออก
ถึงความ
จงรักภกัดี ต่อ
สถาบนัฯ 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

20 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
เคร่ืองขยายเสียง
ภายในอาคาร
เอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบเคร่ืองขยาย
เสียงภายในอาคาร
เอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ปรับปรุงระบบ
เคร่ืองขยายเสียง
ภายในอาคาร
เอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติฯ 

  350,000.00 350,000.00  

ระบบเคร่ือง
เสียงมี ประสิทธิ 
ภาพและ
คุณภาพที่ดี 

ระบบเคร่ือง
ขยายเสียง
ภายในอาคารมี
คุณภาพที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

21 

โครงการ
บริหารงาน
สถานที่กลางศูนย์
ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
อ าเภอจตัรุัส 

เพื่อรวบรวมขอ้มูล
ปัญหาความ
ตอ้งการของ
ประชาชน เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลอื
ประชาชนและ
ประสาน
หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวขอ้งในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

มีสถานที่กลาง
ศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลอื
ประชาชนของ 
อปท.ในเขต
อ าเภอจตัรุัส 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลอื
ประชาชนของ 
อปท.ในเขต
อ าเภอจตัรุัส 

มีศูนย์
ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. และ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการและ
ขอรับความ
ช่วยเหลอื 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

22 

โครงการวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรม
ราชินี 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี 

จดังานหรือ
ร่วมกบัอ าเภอ
และจงัหวดั 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เขา้ร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 
ต่อสถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

23 
โครงการวนั
ฉัตรมงมล 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว 

จดังานหรือ
ร่วมกบัอ าเภอ 
และจงัหวดั 

  2,000.00 2,000.00 2,000.00 

กลุ่มองคก์ร 
พนกังาน 
ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัฯ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

24 

โครงการจดัท า 
ผงัเมืองรวม 
ระดบัทอ้งถิ่น 

เพื่อจดัท าผงัเมือง
รวมในเขต
เทศบาล 

จดัท าผงัเมืองรวม
ใน เขตเทศบาล 

  50,000.00 50,000.00  มีผงัเมืองรวม 
ในเขตเทศบาล 

เทศบาลมีผงั
เมืองรวมพื้นที่
เขตเทศบาล 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 
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25 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิ์น เพื่อ
รองรับ พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 

เพื่อพฒันาระบบ
การจดัเกบ็ภาษี 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

มีระบบแผนที่
และทะเบยีน
ทรัพยสิ์นที่
ถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

สามารถจดัเก็บ
ภาษีไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

ส านกั/กอง
คลงั 

26 

โครงการอุดหนุน
ศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
ระดบัอ าเภอ
จตัุรัส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

เพื่อสนบัสนุน
ศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นระดบั
อ าเภอจตัรุัส 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กบั อปท. ที่
ด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้ง
ให้กบัทางศูนยฯ์ 

ประชาชน
สามารถรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการ
จา้งของ อปท.
ในเขตอ าเภอ
จตัุรัส 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

27 

โครงการ
ขบัเคลือ่นการ
จดัตั้งอุทยานธรณี 
(ชยัภูมิ จีโอ
พาร์ค) 

เพื่อเป็นการ
รณรงค ์และ
ขบัเคลือ่ในการ
จดัตั้งอุทยานธรณี 
(ชยัภูมิ จีโอพาร์ค) 
ให้ประชาชน และ
นกัท่องเที่ยวไดร้ับ
รู้ 

ด าเนินโครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

ประชาชน นกั
ท่องเที่ยงได้
รับรู้ ขอ้มูล
ข่าวสาร ร้อยละ 
50 

ประชาชน และ
นกัท่องเที่ยว
ไดร้ับรู้ แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
ฝึกอบรมอาสากู้
ชีพและ OTOS 

เพื่อใหอ้าสากูชี้พและ 
OTOS มีความรู้
และสามารถช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัได ้

ฝึกอบรมอาสา
กูชี้พและ 
OTOS 

  40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทุกคนมี
ความรู้และ
สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัได ้

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทุกคน
มีความรู้และ
สามารถ
ช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

2 
โครงการฝึก
ภาคสนาม อปพร. 

เพื่อฝึกทบทวนและ
พฒันาทกัษะในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 

ฝึกภาคสนาม
ให้กบั อปพร. 

  10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมพฒันา
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 

อปพร.
ปฏิบตัิงานได้
อยา่งรวดเร็วและ
ปลอดภยั 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

3 
โครงการบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผูป่้วยบาดเจบ็ไดร้ับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องตน้และน าส่ง
โรงพยาบาล 

ให้บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
เบื้องตน้ 

  80,000.00 80,000.00 80,000.00 

ให้ความช่วยเหลือ
ผูป่้วยบาดเจบ็
ไดร้ับการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ 
และน าส่ง
โรงพยาบาล 

ผูป่้วยบาดเจบ็
ไดร้ับการ
ช่วยเหลอื
เบื้องตน้อยา่ง
ทนัท่วงท ี

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

4 

โครงการป้องกนั
และลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์(๗ 
วนัอนัตราย) 

เพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นนเกิดความ
ปลอดภยัและไดร้ับ
ค าแนะน าจากการ
เดินทาง 

อยูใ่ห้บริการ
จุดตรวจ 
บริเวณส่ีแยก
หนองบวัโคก
ช่วงเทศกาลปี

  40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ให้บริการผูใ้ชร้ถ
ใชถ้นนช่วย
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์ปีละ ๒ 
ครั้ ง 

ประชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นนเกิด
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 
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ใหม่และ
สงกรานต ์

5 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 

เพื่อฝึกทบทวนและ
พฒันาทกัษะในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 

เพื่อฝึก
ทบทวนและ
พฒันาทกัษะ
ในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดพ้ฒันา
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม
สามารถ
ปฏิบตัิงานได้
อยา่งรวดเร็วและ
ปลอดภยั 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

6 

โครงการจดัตั้งจุด
บริการประชาชน 
ร่วมรณรงค์
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค
และลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
รณรงคป้์องกนัการ
แพร่ระบาดของโรค
และผูใ้ชร้ถใชถ้นน
เกิดความปลอดภยั
และไดร้ับค าแนะน า
จากการเดินทาง 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

ให้บริการ
ประชาชนในการ
รณรงคป้์องกนัการ
แพร่ระบาดของ
โรคและผูใ้ชร้ถใช้
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์
ปีละ ๒ ครั้ ง 

ประชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นนเกิด
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

7 

โครงการ
เสริมสร้างการ
รับรู้เยาวชนดา้น
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 

เพื่อให้เยาวชนไดร้ับรู้
ดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจในดา้น
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ร้อยละ 80 

เยาวชนมีความรู้
และวิธีการ
ป้องกนัฯ 
สามารถน าไป
ช่วยเหลอืตนเอง
และครอบครัว
ไดเ้บื้องตน้ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการส ารวจ/
รังวดัที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ส าหรับหนงัสือส าคญั
ส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) 

เพื่อด าเนินการส ารวจ/
รังวดัที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ส าหรับหนงัสือส าคญั
ส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 
สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการและแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 

มีการด าเนินการออก
ส ารวจ/รงัวดัที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ร้อยละ 100 

สามารถแกไ้ขปัญหา
การบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลหนองบวัโคก 

ส านกั/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พฒันา
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความ
เขา้ใจ ในสิทธิหนา้ที่และหลกัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
ประชาชนเทิดทูนสถาบนั สร้าง
ความเขม้แข็งในระบอบ
ประชาธิปไตยให้กบัชุมชน 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

ผูน้ าชุมชนและ
องคก์รต่างๆ 
เขา้ร่วมประชุม 
ร้อยละ 80 

มความรู้ความ
เขา้ใจใน
โครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้ับรู้ 
และเขา้ใจในสิทธิหนา้ที่
และหลกัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 
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 แผนงาน : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการงานรัฐพิธี เฉลิมพระ
เกียรติ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนเขา้
ร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆและได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

2 โครงการ วนัปิยมหาราช 

"เพือ่สร้างจิตส านึก 
และแสดงออก ถึง
ความจงรักภกัดี ต่อ
สถาบนัฯ " 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนเขา้
ร่วมงานวนัปิย
มหาราชและได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

3 

โครงการวนัคลา้ยวนัพระ
บรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วนัพ่อแห่งชาติ 
และวนัชาติ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

4 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย 

เพื่อเขา้ร่วมงานวนั
ทอ้งถิ่นไทยร่วมกบั
จงัหวดั 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

5 

โครงการวนัเฉลิม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

6 

โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

7 

โครงการวนัคลา้ยวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล
และประชาชนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

8 

โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชินี 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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9 โครงการงานรัฐพิธี 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบนั 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัฯ 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

10 โครงการวนัเทศบาล 

เพื่อให้ทกุฝ่าย
ตระหนกัและ
ร่วมกนัพฒันาเพื่อ
ส่วนรวม 

ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 1 

โครงการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือใน
การพฒันา 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 

ขอ้มูล ณ 25/11/2564 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากระบบ e-plan 
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                                            บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ

ท่ี แผนงาน ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565  

1. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร (ตูบ้านเปิดชนิด 2 

บาน) จ านวน 2 หลงั 
0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ส านกั/กองคลงั - 

2. 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

3. 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 

4,000 ซีซี 

0.00 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

- 

4. 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 
6,000 ซีซี แบบบรรทุกน ้า 

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

5. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ไมคป์ระชุม ส าหรับประธาน 1 ตวั 
ไมคส์ าหรับผูเ้ขา้ประชุม 10 ตวั 

เคร่ืองควบคุมไมคป์ระชุม
ส่วนกลางและจ่ายไฟ 1 ตวั พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้ง 

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

6. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 15,300.00 0.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

7. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 62,500.00 0.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

8. 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร (ตูบ้านเปิดชนิด 2 

บาน) จ านวน 1 หลงั 
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

9. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณอ์่านบตัรแบบ
อเนกประสงค ์จ  านวน 4 เคร่ือง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

10. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 

ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

11. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ชั้นวางกระเป๋าเด็ก แบบ 4 ช่อง 
จ านวน 2 หลงั 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 

ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

12. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ชั้นวางรองเทา้ จ  านวน 2 หลงั 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

13. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

บอร์ดประชาสัมพนัธ์ บานเปิด-ปิด 
จ านวน 1 หลงั 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 null - 

แบบ ผ.03 
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14. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงภายใน
อาคารอเนกประสงค ์

0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

15. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 ส านกั/กองคลงั - 

16. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ด าเนินการจดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ติดตั้งที่ ส านกังานเทศบาล และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

หนองบวัโคก 

0.00 0.00 0.00 499,610.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

โครงการ
ตามแผน 

17. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

ด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 
แบบขอ้แข็ง จ  านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 

9,500.-บาท 

0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

โครงการ
ตามแผน 

18. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

ด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 
แบบขอ้ออ่น จ านวน 2 เคร่ืองๆ 

ละ 10,900.-บาท 

0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

โครงการ
ตามแผน 

19. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัซ้ือโทรทศัน์ 
แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 

เคร่ืองๆ ละ 5,400.- บาท 

0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

โครงการ
ตามแผน 

20. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

ด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 
แบบขอ้แข็ง จ  านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

โครงการ
ตามแผน 

21. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

ด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 
แบบขอ้ออ่น จ านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

โครงการ
ตามแผน 

22. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จดัซ้ือโต๊ะรับแขก (ชุดโซฟาหลุยส์ 
) 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

23. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จดัซ้ือเคร่ืองโทรภาพหรือโทรสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

24. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรอเนกประสงค ์
จ  านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
- 

 

ขอ้มูล ณ 25/11/2564 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากระบบ e-plan 

Admin
Typewritten Text
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 หมายเหตุ: การประเมินตนเองในการจัดทำแผนฯ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

 

1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณฯ... 
 

ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไม่มี 

การ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (swot)  เพื่อประเมินสภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบที่ 1 การกำกับการจดัทำแผนพัฒนา 
ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จงัหวัดชัยภูมิ 



แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

ค าช้ีแจง: แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี

(1) ไตรมำสท่ี 1 (ตุลำคม-ธันวำคม) (2) ไตรมำส 2 (มกรำคม-มีนำคม) 

(3) ไตรมำสท่ี 3 (เมษำยน-มิถุนำยน) (4) ไตรมำสท่ี 4 (กรกฎำคม-กันยำยน) 

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

12      3,503,000     13      3,441,600     18     10,896,000       20     13,790,800        9          7,044,000        72        38,675,400       
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1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

******

รวมปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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ยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 33      5,994,000     38      6,369,000     38     6,969,000         38     7,069,000         37        7,119,000        184      33,520,000       

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 17      530,000        13      550,000        14     600,000            16     642,000            14        602,000          74        2,924,000        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการท่ีดี 17      1,215,500     28      1,789,000     29     1,791,000         30     1,841,000         27        1,491,000        131      8,127,500        

รวม 79       11,242,500      92       12,149,600      99      20,256,000          104    23,342,800          87         16,256,000        461       83,246,900      
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4. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบ ประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

12      3,503,000     13      3,441,600     18     10,896,000       20     13,790,800        9          7,044,000        72        38,675,400       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน

33      5,994,000     38      6,369,000     38     6,969,000         38     7,069,000         37        7,119,000        184      33,520,000       

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

17      530,000        13      550,000        14     600,000            16     642,000            14        602,000          74        2,924,000        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการท่ีดี

17      1,215,500     28      1,789,000     29     1,791,000         30     1,841,000         27        1,491,000        131      8,127,500        

รวม 79       11,242,500      92       12,149,600      99      20,256,000          104    23,342,800          87         16,256,000        461       83,246,900      
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5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ปีงบประมำณ 2564 

ยุทธศาสตร์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

1 4.17 1 100 18 22.78 - - 2 40 20 19.231

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 12 50.00 - - 26 32.91 - - - - 38 36.538

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

2 8.33 - - 14 17.72 - - 2 40 16 15.385

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการท่ีดี

9 37.50 - - 21 26.58 - - 1 20 30 28.846

รวม 24 100.00 1 100 79 100.00 5 100.00        104 100.000
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จ านวนโครงการท่ีเสร็จ
จ านวนโครงการท่ีอยู่ใน

ระหว่าด าเนินการ
จ านวนโครงการท่ียังไม่ได้

ด าเนินการ
จ านวนโครงการท่ีมีการ

ยกเลิก
จ านวนโครงการท่ีมีการ

เพ่ิมเติม
จ านวนโครงการท้ังหมด



6. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2564 
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ยุทธศาสตร์
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

496,000.00 8.87 - - 496,000.00    8.87

4,434,504.82 79.29 - - 4,434,504.82  79.29

39,235.00   0.702 - - 39,235.00      0.702

623,220.00    11.14 - - 623,220.00    11.14

รวม 5,592,959.82  100 5,592,959.82    100

หมายเหตุ:  เทศบาลต าบลหนองบัวโคกได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี  
1. ปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก  งบประมำณ  475,000.-  บำท 
2. โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวบ่อขยะเทศบำล (ฝ่ังทิศตะวันออก)  งบประมำณ  496,000.- บำท 
3.  โครงกำรปูแอสฟัลติกส์ ภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก  งบประมำณ  1,754,800.-  บำท 
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด) งบประมำณ 499,610.-  บำท 

 บาท
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งบปกติ เงินสะสม รวม

3,225,410     รวมกันเงินงบประมาณ เป็นเงินท้ังส้ิน  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี
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ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี 2564 

โครงการ

 -ไม่มีโครงกำรท่ีได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
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งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

1.1.1 โครงการขยายผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย 6 

(ฝ่ังซ้าย)

  366,800.00 0.00 0.00
โอนลด 366,800.- 

บาท

1.1.2 โครงการขยายผิว
จราจรถนนเทศบาล ซอย 6 

ฝ่ังขวา
  342,900.00 0.00 0.00

โอนลด 342,900.- 

บาท

1.1.3 โครงการก่อสร้างร้ัว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล

  496,000.00        496,000.00 0.00

1.1.4 โครงการก่อสร้างร้ัวบ่อ
ขยะ(ฝ่ังตะวันออก)

  496,000.00 0.00      496,000.00
โอนเพ่ิม 496,000 

บาท / กันเงินฯ

1.1.5 โครงการปูแอสฟันท์
ติกถนนภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก

   1,754,800.00 0.00    1,754,800.00
โอนเพ่ิม 1,754,800 

บาท / กันเงินฯ

1.2 แผนงานการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  475,000.00 0.00      475,000.00
กันเงินท่ียังไม่ได้ก่อ
หน้ีผูกพัน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1   3,931,500.00       496,000.00   2,725,800.00

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

2.1.1 โครงการงานรัฐพิธี     30,000.00         16,625.00        13,375.00

2.1.2 โครงการวันเทศบาล     10,000.00 0.00        10,000.00

2.1.3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

    40,000.00 0.00        20,000.00 โอนลด 20,000 บาท

โครงการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลหนองบัวโคก

 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน...
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

2.2.1 โครงการอบรมทักษะ
อาชีพส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ

    20,000.00 0.00        20,000.00

2.2.2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน

    40,000.00 0.00 0.00 โอนลด 40,000 บาท

2.2.3 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน

    10,000.00 0.00        10,000.00

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

2.2.4 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน

  300,000.00        351,440.00        28,560.00 โอนเพ่ิม 80,000 บาท

2.2.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

    30,000.00 0.00        30,000.00

2.2.6 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด

    30,000.00 0.00        30,000.00

2.2.7 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

    30,000.00 0.00 0.00 โอนลด 30,000บาท

2.2.8 โครงการครอบครัวรวม
ใจตามวิถีพอเพียง

    20,000.00 0.00        20,000.00

2.2.9 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ด้อยโอกาส

      5,000.00           4,035.00            965.00

2.3 แผนงานการศึกษา
2.3.1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

  325,250.00        142,500.00      182,750.00

2.3.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ     20,000.00             675.00              25.00 โอนลด 19,300 บาท

2.3.3 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลและโรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก

  527,800.00        300,581.82      135,874.18
ก่อหน้ีผูกพัน 91,344 

 บาท

2.3 แผนงานการศึกษา...
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
2.3 แผนงานการศึกษา 2.3.4 โครงการอบรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน
    20,000.00 0.00        20,000.00

2.3.5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

    20,000.00 0.00 0.00 โอนลด 20,000 บาท

2.3.6 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนชุมชนหนอง
บัวโคก

  920,000.00        829,560.00        90,440.00

2.3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา

    20,000.00 0.00 0.00 โอนลด 20,000 บาท

2.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

2.4.1 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

    20,000.00 0.00 0.00 โอนลด 20,000 บาท

2.4.2 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด

    50,000.00 0.00        50,000.00

2.4.3 โครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    20,000.00 0.00        20,000.00

2.4.4 โครงการท าบุญตัก
บาตรวันข้ึนปีใหม่

    30,000.00         11,578.00              22.00 โอนลด 18,400  บาท

2.4.5 โครงการประเพณี
สงกรานต์

    30,000.00 0.00 0.00 โอนลด 30,000บาท

2.4.6 โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

    30,000.00           8,148.00        21,852.00

2.4.7 โครงการประเพณีลอย
กระทง

    30,000.00           2,612.00              88.00 โอนลด 27,300  บาท

2.4.8 โครงการวันวิสาขบูชา       2,000.00 0.00          2,000.00

2.4.9 โครงการสืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย์

      5,000.00           4,250.00            750.00

2.5 แผนงานงบกลาง...



  -54-

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

2.5 แผนงานงบกลาง
2.5.1 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

   2,400,000.00     2,241,500.00      158,500.00

2.5.2 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพคนพิการ

  588,000.00        497,000.00        91,000.00

2.5.3 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์

    42,000.00         24,000.00        18,000.00

2.5.4 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก

    20,000.00 0.00        20,000.00

2.5.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

    30,000.00 0.00        30,000.00

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2   5,715,050.00        4,434,504.82      1,024,201.18

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
 ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

3.1.1 โครงการรักน้ า  รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน

    20,000.00 0.00 0.00 โอนลด 20,000 บาท

3.2 แผนงาน
สาธารณสุข

3.2.1 โครงการท าความ
สะอาดท่อและรางระบายน้ า

    30,000.00 0.00 0.00 โอนลด 30,000 บาท

3.2.2 โครงการป้องกันควบ
คมโรคไข้เลือดออก

    50,000.00         16,505.00        33,495.00

3.2.3 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

    30,000.00         22,730.00          7,270.00

3.2.4 โครงการส่งเสริม...
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

3.2.4 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว
 พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน

    20,000.00 0.00        20,000.00

3.2.5 โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

    20,000.00 0.00 0.00 โอนลด 20,000 บาท

3.2.6 โครงการให้ความรู้
ป้องกันโรคเอดส์

    20,000.00 0.00 0.00 โอนลด 20,000 บาท

3.2.7 โครงการอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย

    50,000.00 0.00 0.00 โอนลด 50,000 บาท

3.2.8 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์

    20,000.00 0.00            20,000

3.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

3.3.1 โครงการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร

    30,000.00 0.00        30,000.00

3.3.2 โครงปรับปรุง
สถานท่ีท้ิงขยะเทศบาล

  100,000.00 0.00      100,000.00

3.3.3 โครงการหนองบัว
โคกสะอาดตา

    20,000.00 0.00        20,000.00

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3   410,000.00        39,235.00     230,765.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี...
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการท่ีดี

4.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

4.1.1 โครงการปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

  100,000.00        100,000.00 0.00

4.1.2 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล

    10,000.00           8,875.00          1,125.00

4.1.3 โครงการขอรับเงิน
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

    32,000.00         32,000.00 0.00

4.1.4 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

    10,000.00 0.00        10,000.00

4.1.5 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล

  200,000.00 0.00 0.00 โอนลด 200,000 บาท

4.1.6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต

      1,000.00 0.00          1,000.00

4.1.7 โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาล

    20,000.00 0.00          2,000.00 โอนลด 18,000 บาท

4.1.8 โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

  400,000.00        225,888.00            112.00 โอนลด 174,000 บาท

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี...



 -57-

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการท่ีดี

4.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

4.1.9 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

        500.00 0.00            500.00

4.1.10 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

      3,500.00 0.00          3,500.00

4.1.11 โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง

      1,000.00 0.00          1,000.00

4.1.12 โครงการงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

    30,000.00         16,625.00        13,375.00

4.1.13 โครงการวันปิย
มหาราช

      1,000.00           1,000.00 0.00

4.1.14 โครงการวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และ
วันพ่อแห่งชาติ

    30,000.00           1,200.00 0.00 โอนลด 28,800 บาท

4.1.15 โครงการวันท้องถ่ิน
ไทย

      2,000.00 0.00          2,000.00

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)...
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
4.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

4.1.16 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9

    30,000.00 0.00        30,000.00

4.1.17 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

    80,000.00 0.00        80,000.00

4.1.18 โครงการวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร

    20,000.00           1,000.00 0.00 โอนลด 19,000 บาท

4.1.19 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    50,000.00 0.00        50,000.00

4.1.20 โครงการวันฉัตร
มงคล

      2,000.00 0.00          2,000.00

4.1.21 โครงการวันปิย
มหาราช

      1,000.00           1,000.00 0.00

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี...
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการท่ีดี

4.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

 4.2.1 โครงการฝึกอบรม
อาสากู้ชีพและ OTOS

    30,000.00 0.00 0.00 โอนลด 30,000  บาท

4.2.2 โครงการฝึก
ภาคสนาม อปพร.

    10,000.00 0.00          5,000.00 โอนลด 5,000  บาท

4.2.3 โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

    80,000.00         77,670.00        12,330.00 โอนเพ่ิม 10,000 บาท

4.2.4 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ (7 วันอันตราย)

    40,000.00        157,962.00          5,038.00 โอนเพ่ิม  120,000 

บาท

4.2.5 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

    30,000.00 0.00        30,000.00

4.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

 4.3.1 โครงการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมระดับ
ชุมชนเทศบาลด้วยวิธีปฏิบัติ

    20,000.00 0.00        20,000.00 โอนลด 20,000 บาท

4.3.2 โครงการส ารวจ/

รังวัดท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ส าหรับ
หนังสือส าคัญท่ีหลวง
(น.ส.ล.)

    50,000.00 0.00        50,000.00 โอนเพ่ิม 50,000 บาท

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4   1,284,000.00       623,220.00     318,980.00 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ

   11,340,550.00    5,592,959.82   4,299,746.18 49.32รวมทุกยุทธศาสตร์
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2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประกอบด้วย  

   1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 

   1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

   1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

    (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

    (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

    (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

    (4๔) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 

    (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

    (8) แผนงาน 5 คะแนน 

    (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ 2565   



 

-61- 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

3.5 กลยุทธ์ (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ 

ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/

ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ้านวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 

 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 

การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 

 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 

 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม ้ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 

 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 

2. การวิเคราะห์ 

สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 

 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 

 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 

 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 

ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3) 

 

 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-

Strength (จุดแข็ง) (Weakness  (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และT-Threat  (อุปสรรค) 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

6๐ 

(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 

 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 

 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5) 

 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค ์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 

 

 

รวมคะแนน 100  
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประกอบด้วย  
   2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 

   2.2 การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

   2.3 การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

   2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 

   2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

    (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 

    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 

    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 

    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

    (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 

    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 

     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

 

     5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 

     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 

 

 

2. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

 

 

3. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดำเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 

 

 

4. แผนงานและ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้  ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค ์

สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5) 

 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ี
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

 

 

5.5 เป้าหมาย 

(ผลผลิต 

ของโครงการ) มี
ความ 

สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 

2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง(2) 

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลา้ทางสังคม (4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบรหิารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5) 

 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 

Thailand  4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลติ
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจยัและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยนืภายใต้
หลักประชารัฐ 

 

5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก 

วิธีการงบประมาณ 

 

 

 

5.11 มีการกำหนด 

ตัวชี้วัด( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้กำหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 

ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้

เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมลีักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทก
โครงการได้แก่   (1) ความประหยดั (Economy)   (2) ความมีประสทิธิภาพ 

(Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม 

(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ใน   เชิงประจักษม์ีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติ  เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อย
ละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ  

(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ้านวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

1.8 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

1.9 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

1.8 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3) 
 

2.9 

 
 
 

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 
 

 
4.8 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 
 

3 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 
 

3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3) 
 
 

2.9 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) (Weakness  (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat  (อุปสรรค) 

(3) 
 

2.9 
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เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

6๐ 

(10) 
 

 
9.9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 9.8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

9.8 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

4.7 

3.5 กลยุทธ ์
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.8 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

4.8 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

4.7 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค ์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 

4.7 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

4.7 

รวมคะแนน 100 96.9 
 

  
หมายเหตุ: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการประเมินในการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2564  
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๑.  ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  (แผนที่ประกอบ)  
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลหนองบัวโคก  จัดตั้งขึ้นโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  
๑๑๐  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๖)  พื้นที่เป็นแนวยาวตามทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕  (บ้านหมี่ – 
นครราชสีมา)  ช่วงตัดกับทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๒๐๑  (สีคิ ้ว – เชียงคาน)  ต่อมาให้เปลี่ยนเป็น
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒       ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มี
พื้นที่ทั้งหมด  ๒.๕๑  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ บางส่วนของตำบลหนองบัวโคก โดยมี
อาณาเขตดังนี้ 
   ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ตรงจุด
ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๑  เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไปทาง
ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซ่ึงต้ังตรงจุดท่ีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้บรรจบกับแนวเขต
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ ๒  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) บรรจบ
กับแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕  
(บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
   ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕  ถึง หลัก
เขตท่ี ๕ ซ่ึงต้ังอยู่บนแนวเสน้แบ่งเขตระหวา่งจังหวดัชยัภมิู กับจังหวดันครราชสีมา 
   ด้านใต้  จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัด
นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี ๖ ซ่ึงต้ังอยู่บนแนวเสน้ตัง้ฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สีคิ้ว – เชียงคาน) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
            ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่  
 ลักษณะท่ีต้ัง 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ    
เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน  ๓  เทศบาลของอำเภอจัตุรัส  ซึ่งประกอบไปด้วย  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตำบลจัตุรัส  และเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีพื้นที่ทั้ งหมด  ๒.๕๑  
ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙  บางส่วนของตำบลหนองบัวโคก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
จัตุรัสไปทางทิศใต้  ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร   

1.2  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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 อาณาเขตติดต่อ 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง      
จำนวน  4  แห่ง  คือ 
  ๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส         จังหวัดชัยภูมิ 
  ๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  ๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   อำเภอด่านขุนทด       จังหวัดนครราชสีมา 
  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด       จังหวัดนครราชสีมา  
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อยู ่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มี  ๓  ฤดู              
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  
ร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว  ตามฤดูกาล  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  ประมาณเดือน  มีนาคม ถึง พฤษภาคม 
  ฤดูฝน  ประมาณเดือน  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๑   
(ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  และ  หมู่  ๙  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  จัดตั้งชุมชนย่อย  
๒  ชุมชน โดยใช้ถนนสาย  ๒๐๑  เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน 
  ชุมชนที่  ๑  ชื่อชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน  (ครอบคลุมหมู่ ๑  
บางส่วน) 
  ชุมชนที่  ๒  ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน  (ครอบคลุมหมู่ 
1 และ ๙ บางส่วน)  
 
 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก… 
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         แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 
 
 
 

๒.๒ การเลือกต้ัง… 
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๒.๒ การเลือกต้ัง   
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ชุมชน  โดยใช้ถนนหมายเลข  

๒๐๑  เป็นเส้นแบ่งเขตของชุมชน  โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต  มีนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  
คน  รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  1 คน  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  จำนวน  1  คน  และสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน  เขตละ  ๖  คน  ดังนี้ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีจำนวน  4 คน  ประกอบด้วย 
๑.  นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
๒.  นายชลชิต  ศรีโยธี  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
3.  นายคมสรรค์  แพนชัยภูมิ   ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
4.  นางสาวปริศนา  พาภักดี ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 

ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีจำนวน  12  คน ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
๒.  นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ      ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
3.  นางนิตยา  ทองงาม   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายฐิติพันธุ์  ภามะลิวัลย ์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายบุญยืน  แขขุนทด   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
6  นางอรวรรณ์  บอนขุนทด  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
7.  นางบุญญาพร  จิรเกษมสุข  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
8.  นางวาสนา  เหงขุนทด  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายโสพิศ  ท่าพิมาย   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. จ่าสิบโทชอบ  ช่อขุนทด  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสมชาย  ร่มโพธิ ์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

๓.  ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี  และการ
คาดการณ์ในอนาคต) 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๑ (ไม่
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  และ  หมู่  ๙  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  จัดตั้งชุมชนย่อย  ๒  
ชุมชน โดยใช้ถนนสาย  ๒๐๑ เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน ได้แก่   
 ชุมชนที่  ๑  ชื่อชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน  จำนวนครัวเรือน  ๕
89  ครัวเรือน  ประชากร  ๑,113  คน  แยกเป็นชาย  554  คน  หญิง  559  คน  (ครอบคลุมหมู่ ๑  
บางส่วน) 
 ชุมชนที่  ๒  ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน  จำนวนครัวเรือน  
192  ครัวเรือน  ประชากร  429  คน  แยกเป็นชาย  191  คน  หญิง  238  คน  (ครอบคลุม  หมู่ ๙  
บางส่วน) 
(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖4) 
 



๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร… 
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   ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอายุ หมู่ ๑ ชุมชนท่ี ๑ หมู่ ๙  ชุมชนท่ี ๒ รวม รวมท้ังหมด ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๐-๑๘ ปี 157 134 ๗๐ ๗9 ๒๒๑ ๒๑๕ ๔๓๖ 
๑๙-๖๐ ปี 448 415 161 ๑๘๗ ๖๒๑ ๖๑๑ ๑,๒๓๒ 
๖๑ ปี ขึ้นไป 94 132 ๒5 ๔8 ๑๑๔ ๑๖๘ ๒๘๒ 

รวม 699 681 256 314 956 994 1,950 

(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนสิงหาคม  2564) 
 

๔.  สภาพทางสังคม 

   ๔.๑ การศึกษา 
   ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
   ๑.  โรงเรียนประถมศึกษา  (ขยายโอกาส)  จำนวน  ๑  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก  (ทองวิทยานุกูล)  มีนักเรียนจำนวน  261 คน  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 )  

๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ศูนย์  (เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาล
จัดตั้งเอง)  

มีเด็กเล็กจำนวน 40  คน   
   ๔.๒ สาธารณสุข 
   ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการบริการด้านสาธารณสุข  ดังนี้ 
   -สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหนองบัวโคก  จำนวน ๑  แห่ง 
   -อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    จำนวน  ๒๗  คน 
   -สถานพยาบาล       จำนวน  2 แห่ง 
 
   4.3  อาชญากรรม 
      รายงานข้อมูลแสดงสถิติอาชญากรรม ดังนี้  

ลำดับ
ที ่

กลุ่มความคิด ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 63) 
รับแจ้ง(ราย) จับ(ราย) 

1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 0 0 
2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 3 3 
3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 10 9 
4 คดีอาญาที่น่าสนใจ 0 0 
5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 171 171 
 รวม 184 183 

       หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก  เดือน กันยายน 2564  
  

4.4  ยาเสพติด 
     -เทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดมีเล็กน้อย  ได้รับการบำบัด  
ฟ้ืนฟู  ปราบปราม  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์… 
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   ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ดังนี้ 
   -ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  314  คน 
   -คนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  53  คน 
   -ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  ๔  คน 

(ท่ีมา :ข้อมูลจากงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดอืนกันยายน  ๒๕๖4) 
 

๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

   ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
    เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน 2 สาย คือ 
   - ทางหลวงหมายเลข 201 สีคิ้ว - เชียงคาน 
   - ทางหลวงหมายเลข 205 บ้านหมี่ - นครราชสีมา 
   - มีสี่แยกไฟแดง 1 แห่ง  (สี่แยกหนองบัวโคก) 
   ๕.๒ การไฟฟ้า 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน  ๗๕๔   ครัวเรือน 
   ๕.๓ การประปา 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้ประปา จำนวน  ๗๕๔   ครัวเรือน 
   ๕.๔ โทรศัพท์ 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ  ๓  เครือข่าย  คือ  บริษัท  
AIS  จำกัด (มหาชน)  เครือข่ายของบริษัท DTAC จำกัด  และเครือข่ายของบริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
   ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีที่ทำการไปรษณีย์  ๑  แห่ง   ให้บริการพื้นท่ี
ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  และตำบลหัวทะเล  ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  และตำบล
บ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
 

๖.ระบบเศรษฐกิจ  
   ๖.๑  การเกษตร 
     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา  
    ๖.๒  การประมง 
     ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีการทำประมง   

    ๖.๓  การปศุสัตว์ 
     เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร   
 

๖.๔  การบริการ… 
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   ๖.๔  การบริการ 

-ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม   ๒  แห่ง 
-ร้านเกมส์    ๑      แห่ง 

   
๖.๕  การท่องเที่ยว  
ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีแหล่งท่องเที ่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้ 
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ 
 

    ๖.๖  อุตสาหกรรม 

     เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

    ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีสถานที่ด้านการพาณิชย์ ดังนี้ 

   ๑. สถานีบริการน้ำมัน      2 แห่ง 
   ๒. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      ๓  ร้าน 
   ๓. ร้านขายของชำ      30  ร้าน 
   ๔. แผงลอยขายอาหารและเครื่องดื่ม     20  ร้าน 
   ๕. รีสอร์ท        ๑   แห่ง 
   ๖. อู่ซ่อมรถยนต์       3  แห่ง 
   ๗. ร้านซ่อมรถยนต์ ขายอะไหล่ / ซ่อมจักรยานยนต์   2  แห่ง 
   ๘. กองทุนหมู่บ้าน       ๒   กองทุน 
   ๙. ร้านขายยา        ๑  แห่ง 
   10. ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                         1        ร้าน 
   11. ร้านขาย / ซ่อมโทรทัศน์     1        ร้าน 
   12. ร้านสะสมและจำหน่ายอาหาร             1        ร้าน 
   13. ร้านขายรถยนต์     1        ร้าน 
   14. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า     1    ร้าน 
   15. สถาบันการเงิน / สินเชื่อธุรกิจ   4 แห่ง 
   16. ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย    4 ร้าน 
   17.  บ้านเช่า      6 แห่ง 

-เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีกลุ่มอาชีพในชุมชน ดังนี้ 
   กลุ่มอาชีพ  ประกอบด้วย กลุ่มหมอนถัก  กลุ่มเย็บจักร  กลุ่มสตรี  กลุ่มออมทรัพย์ 
   6.๘  แรงงาน   
   -เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีแรงงานต่างด้าวในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล  
     
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม... 
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๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นประมาณ ร้อยละ 1  
  - วัด 1 แห่ง                    - ศาลเจ้า 1 แห่ง  - ศาลตาปู่  1  แห่ง 
  ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
  งานบุญประเพณีต่างๆ  จะจัดกันตามความเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีและตาม
จารีตประเพณี  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  ทำบุญกลางบ้าน  เลี้ยงศาลตาปู่
ของแต่ละหมู่บ้าน  งานประเพณีศาลเจ้าพ่อขุนศรี  เป็นต้น 
  ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  เขตเทศบาลมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  รำโทนงาม  ในกลุ่มผู้สูงอายุ  ภาษาถ่ิน  ส่วนใหญ่
เป็นภาษาไทยโคราช  และมีบางส่วนใช้ภาษาอิสาน 
  ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีสินค้า OTOP และของที่ระลึก ดังนี้ 
   -ผลิตภัณฑ์ตะกร้ายางพารา 
 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.๑ น้ำ   

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ 
๘.๒ ป่าไม้   
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีป่าไม้ 

 ๘.๓  ภูเขา  
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีภูเขา 

 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  -สระบัว  พื้นที่  17  ไร่  (เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรอาศัยน้ำเพ่ือการอุปโภค
บริโภค) 

  -สระโคก (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวโคก 

 
 
 
 
 
 
 

๙. อ่ืนๆ... 
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 ๙. อ่ืนๆ 
 9.1   สำนักงานทนายความ ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีจำนวน 1 แห่ง 
 9.2  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ปี  2564  ระดับ อปท.   ของเทศบาลตำบลหนองบัว
โคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  มีดังนี ้

 

ตัวช้ีวัด  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 

จำนวนที่
สำรวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพมี 7 ตัวชี้วัด      

1.เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก  2,500  กรัม  ข้ึนไป 6 คน 6 คน 100 0 0 

2.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 4 คน 4 คน 100 0 0 

3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

142 คน 142 คน 100 0 0 

4.ครอบครัวกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 515  คร. 513 คร. 99.61 2 คร. 0.39 

5.ครอบครัวมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอยา่งเหมาสม 515 คร. 511 คร. 99.22 4 คร. 0.78 

6.คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจำป ี 774 คน 743 คน 95.99 31 คน 4.01 

7.คนอายุ 6 ปี ข้ึนไป  ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 1,156 คน 1,136 คน 98.27 20 คน 1.73 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อมมี 7 ตัวชี้วัด      

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 515 คร. 511 คร. 99.22 4 คร. 0.78 

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ                   
5 ลิตรต่อวัน 

515 คร. 514 คร. 99.81 1 คร. 0.19 

10.ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 515 คร. 514 คร. 99.81 1 คร. 0.19 

11.ครัวเรือนมิการจดับ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

515 คร. 513 คร. 99.61 2 คร. 0.39 

12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 515 คร. 509 คร. 98.83 6 คร. 1.17 

13.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 515 คร. 509 คร. 98.83 6 คร. 1.17 

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 515 คร. 515 คร. 100 0 คร. 0 

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด      

15.เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 20 คน 20 คน 100 0 0 

16.เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 136 คน 126 คน 92.65 10 คน 7.35 

17.เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 0 คน 0 คน 0 0 คน 0 

18.คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ดเ้รียนต่อ และยังไม่มิ
งานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

1 คน 0 คน 0 1 คน 100 

19.คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 737 คน 731 คน 99.19 6 คน 0.81 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2564  
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด... 
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ตัวช้ีวัด  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 

จำนวนท่ี
สำรวจ
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด      

20.คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 679 คน 661 คน 97.35 18 คน 2.65 

21.คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ 281 คน 270 คน 96.09 11 คน 3.91 

22.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 515 คร. 506 คร. 98.25 9 คร. 1.75 

23.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 515 คร. 288 คร. 55.92 227 คร. 44.08 

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวขี้วัด      

24.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 1,189 คน 1,074 
คน 

90.33 115 คน 9.67 

25.คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 1,189 คน 1,061 
คน 

89.23 128 คน 10.77 

26.คนอายุ 6 ปี ข้ึนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

1,156 คน 1,128 
คน 

97.58 28 คน 2.42 

27.ผู้สูงอายุ ได้รบัการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

283 คน 283 คน 100 0 คน  0 

28.ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

24 คน 24 คน  100  0  0 

29.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

71 คน 71 คน 100 0 คน  0 

30.ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของชุมชน 
หรือท้องถ่ิน 

515 คร. 460 คร. 89.32 55 คร. 10.68 

31.ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 

515 คร. 513 คร. 99.61 2 คร.  0.39 

 
   
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2564  
 
 
 
 
 

9.3 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น… 
 
 
 
 
 
 
 



 
-85- 

 

9.3 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
   ๙.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  
   ชุมชนที่ ๑  หมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  เดิมเป็นหมู่บ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  เป็น
ชุมชนดั้งเดิมที่ชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐาน  เรียกว่า  บ้านหนองบัวโคก  เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็น
ป่ารกทึบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  จึงมักมีนายพรานมาล่าสัตว์ใน
บริเวณป่าแห่งนี้  และพรานที่มาล่าสัตว์เกิดความหิวกระหายน้ำจึงหาแหล่งน้ำที่จะดื่มดับกระหาย  จึงค้นพบ
สระน้ำขนาดใหญ่  มีดอกบัวหลวงบานชูช่ออยู่เต็มสระน้ำ  มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับทำเล
ที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์  นายพรานเหล่านั้นเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านจึงได้เล่าให้ครอบครัว  และเพื่อนบ้านฟัง  
และได้ชักชวนเพื่อนบ้าน  คือชาวบ้านในหมู่บ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ในปัจจุบันอพยพเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนในช่วงแรก  และต่อมาชาวบ้านอีกกลุ่มที่อพยพมาจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาตั้ง
บ้านเรือนเพ่ิมข้ึน  และต่อมาเม่ือมีจำนวนประชากร  มากขึ้น  ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  จึงมีการจัดตั้งเป็นบ้านหนอง
บัวโคก  จนถึงปัจจุบันบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  บางส่วนอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑    อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และ
ได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนย่อย  เรียกว่าชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  โดยประกาศของเทศบาลตำบลหนองบัว
โคก  ลงวันที่  ๑๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ที่ตั้งของชุมชนอยู่ตามแนวจุดตัดของถนนทางหลวง
แผ่นดิน  หมายเลข  ๒๐๑  สีคิ้ว-เชียงคาน  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕  บ้านหมี่-นครราชสีมา  ซึ่ง
เรียกว่าสี่แยกบ้านหนองบัวโคก  ในปัจจุบัน 
 

  ชุมชนที่ ๒ ขุนศรีปทุมทองพัฒนา  เดิมเป็นบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๙  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.
๒๕๒๘  ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่บ้านหนองตะครอง  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และได้มีการ
จัดตั้งเป็นชุมชนย่อย  เรียกว่าชุมชนที่ ๒  ขุนศรีปทุมทองพัฒนา  โดยประกาศของเทศบาลตำบลหนองบัว
โคก  ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่ตั้งของชุมชนอยู่ตามแนวจุดตัดของถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๑  (สีคิ้ว-เชียงคาน)  กบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕  (บ้านหมี่-นครราชสีมา)  ซึ่ง
เรียกว่าสี่แยกบ้านหนองบัวโคกในปัจจุบัน 
  ๙.3.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตพ้ืนที่เทศบาล                                      
  ๙.3.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลไม่มีแหล่งน้ำการเกษตร 

  ๙.3.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้  (หรือน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค)  
  -สระบัว  พ้ืนที่  17  ไร่  (เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรอาศัยน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค) 

 -สระโคก (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก)  
 

1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์ฯ... 
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   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    
ด้าน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้ก่ียวกับระบบ
การทำงานของเทศบาล 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากข้ึน และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในหมู่บ้าน 

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าข้ันพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามลำพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผุ้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล - ในพื้นที่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ ใน
ประชาชนบางส่วน 

  

1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๖) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 

๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำ
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทำให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวัยรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ข้ึนไป ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจำปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ที่อายุ ๓๕  
ข้ึนไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขตเทศบาล ไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาล และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

๑๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 



   

ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑๓) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๑๔) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
ดื่มสรุา  

- การดำเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่ฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเทศบาล - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๓)  ถนนในเขตเทศบาล
บางส่วนยังเป็นถนนดิน 
ถนนลูกรัง และเป็นหลมุ
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาล 
ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๕) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 
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1.4  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก... 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซ้ือ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๘) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการทำงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากข้ึน 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๔. ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พื้นที่ป่าภายในเขต 
เทศบาลมีน้อย 

- เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไม้ให้
มากข้ึน 

๓)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

- ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดข้ึน 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ข้ึนส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกำจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนอุปโภค-บรโิภค
น้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ำฝน น้ำท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็
และน้ำใตด้ินเป็นน้ำเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ำใตด้ิน 

- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   
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วิสัยทัศน์  
 “เทศบาลตำบลหนองบัวโคกเป็นเมืองน่าอยู ่  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะด้วย    
ความเสมอภาค และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 เป้าประสงค์ 

๑. การพัฒนาด้านก่อสร้าง  และบำรุงรักษาถนน ให้มีการคมนาคมที่สะดวก 

๒. การพัฒนาด้านก่อสร้างและบำรุงรักษาท่อ/รางระบายน้ำ  เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

๓. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์  
สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

๕. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกัน 

๖. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๗. ส่งเสริมให้การศึกษาทุกระดับ 

๘. รักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่น 

๙. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ รวมทั้งการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค 

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
๑๑. เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 

 
ตัวชี้วัด… 
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ตัวช้ีวัด 

๑. ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน  ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 

๒. ท่อ/รางระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน  น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 

๓. ประชาชนมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพครบทุกคน 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
๖. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ มีความเข้มแข็งและสามารถประกอบอาชีพเพ่ิม

รายได้ให้ครอบครัว 

๗. เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๘. ประชาชนได้ร่วมสืบทอด ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล 

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาล   
 

 ค่าเป้าหมาย 

๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตเทศบาล 

๒. มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๓. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ 

จากภาครัฐ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
๕. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

๖. ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขและสุขาภิบาล 

๗. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรค 

๘. รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง 
๙. มีการบริหารจัดการที่ดี 

 
 

กลยุทธ์... 
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 กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๒. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 

ดำรงชีวิต 

๕. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 

 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  * เป็นประตูสูช่ัยภูม ิ
  * มีการคมนาคมทีส่ะดวก 

 

 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้วางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน  เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ  ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 

ยุทธศาสตร์  ๓... 
 

 
 

 



 

 
 

-93- 

 ยุทธศาสตร์  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื   เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 ยุทธศาสตร์  ๔  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี   เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี  มีประสทิธิภาพ   เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าต ิ ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ระบบการบริหารภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ  ทนัสมัย  รับผดิชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนมสี่วนร่วม 

 

 

 

 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม... 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  การบูรณาการแผนทุกระดับเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 
 

     6  ประเด็นยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
วิเคราะห์  SWOT 
ระบบข้อมูล  (กบจ.) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
                เกินศักยภาพของ อปท. หรือไม่มีอำนาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 
 
               
               
 
 
 
 
                
 
             เกินศักยภาพของ อปท. และ/หรือไม่มีอำนาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 
 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น         เทศบัญญัติงบประมาณทอ้งถิ่น 
ประชาคม/แผนชุมชน          อปท.มีศักยภาพและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
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อบจ.บรรจเุข้าแผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด  
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

กระทรวง/กรม 

แผนพัฒนาจังหวัด การกำหนดจดุยืนทางยุทธศาสตร์   
(Positioning)  ของจังหวัด 

แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล 

ปัญหา/ความต้องการของประชาชน 

อปท. จัดทำ
แผนงาน/โครงการ 

คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอำเภอพิจารณาเพื่อเสนอ คกก.ประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาของ อบจ.และเสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
ตามลำดับ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์  
SWOT  Analysis/Demand  Analysis) Global  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ต่อการพัฒนาเทศบาล  (SWOT) 
จุดแข็ง  (Strength) 
 1.เป็นองค์กรที่สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  นโยบาย  การบริหารจัดการ  การบริหารงาน
บุคคล  และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ  และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 2.มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  รวมถึงมีเครื่องมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนและ
ทันสมัย 
 3.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากที่สุด  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  ในการจัดเวที
ประชาคม  การทำประชาพิจารณ์  การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและข้อบัญญัติต่างๆ   
 4.มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

5.มีการคมนาคมที่สะดวก 
 6.มีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 
 7.มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ผู้ประสบเหตุได้ทันที 
จุดอ่อน  (Weakness) 
 1.การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุมการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
 2.มีบุคลากรน้อย  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน 
 3.คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  รวมทั้ง ไม่สามารถปรับตัวให้รู ้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่ 
 4.มีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้  สัดส่วนของคนจนยังอยู่ในระดับสูง 
โอกาส  (Opportunity) 
 1.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  โดยสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับ
ดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
 2.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 3.นโยบายการกระจายอำนาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
อุปสรรค  (Threats) 

1.ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  ติดตามการ
ดำเนินงานของเทศบาล 
 2.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากทางรัฐบาลลดลง 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัติ... 
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การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัต ิ

***** 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง        ทต.
หนองบัวโคก  

อบจ.ชัยภูมิ / 
จังหวัดชัยภูม ิ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บริหารทั่วไป เคหะและชุมชน กองช่าง           
ทต.หนองบัวโคก  

 

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา    
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา    
ทต.หนองบัวโคก 

 

การดำเนินงาน
อ่ืน 

งบกลาง สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ด ี

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

รักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง           
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนากา 

กองการศึกษา    
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

การดำเนินงาน
อ่ืน 

งบกลาง สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

 รวม 3 ด้าน 
 

9 แผนงาน   
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2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

9.8 

2. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

9.9 

3. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
 

9.8 

4 . แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 
 

9.8 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  



 
-99- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้  ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 
4.9 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4.7 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

4.7 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเปา้หมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม (4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

4.9 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand  4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4.6 
 
 
 
 
 
 
 



 

-100- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง  
 มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้กำหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4.8 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมลีักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) 4.8 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทก
โครงการได้แก่   (1) ความประหยดั (Economy)   (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความยตุิธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ใน เชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ  เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรปูแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อย
ละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) 4.8 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 4.7 

รวมคะแนน 100 97.2 

หมายเหตุ: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการประเมินในการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2564   
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ยุทธศาสตร์  จ านวน
โครงการตาม

แผนฯ

 งบประมาณ
ตามแผนฯ

 เบิกจ่ายตาม
เทศบัญญัติฯ

ร้อยละ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค   สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

20.00           13,790,800.00 496,000.00    8.87

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน

38.00           7,069,000.00  4,434,504.82  79.29

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

16.00           642,000.00     39,235.00      0.70

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการท่ีดี

30.00           1,841,000.00  623,220.00    11.14

รวม 104.00        23,342,800.00   5,592,959.82 23.96

         เทศบาลต าบลหนองบัวโคกได้มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  โดยได้มีการบรรจุโครงการพัฒนาและมีการเบิกจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังน้ี

          สรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวโคกตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน                       
(พ.ศ. 2561-2565) และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  คิดเป็นร้อยละ 23.96 ของการเบิกจ่าย งบประมาณ
รายจ่าย  ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
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โดย 
เทศบาลตำบลหนองบวัโคก   
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูม ิ
การประเมินความพึงพอใจ   

 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและประเด็นการพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนอง
บัวโคก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  
มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  ๔  ด้าน 
1.  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
3.  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน… 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ครงการ/กิจกรรม)    
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา  

ของของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เทศบาลตำบลหนองบัวโคก     
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖44  
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๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

   ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ท้ัง 2 หมู่บ้านๆ ละ 30 คนๆ ละ ๑ ชุด 
รวมเป็น ๖๐ คน 

 ๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  สำรวจในช่วงเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

๑.๓  ดำเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากรโดยขอความอนุเคราะห์ให้  สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผู้ใหญ่บ้านช่วยแจกแบบสอบถามให้ประชาชน         

ช่ือชุมชน 
จำนวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ทำแบบประเมิน 

๑.  ชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา   30 

๒.  ชุมชนที่  ๒  ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา   30 

รวมประชากรเป้าหมาย ๖๐   คน 

 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๕,๔๐๐  คะแนน  

                                                            (๙ x ๑๐ x ๖๐) 
    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,๘๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,๘๐๑ – ๓,๖๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,๖๐๑ – ๕,๔๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 

       -  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 

๒)  ตามประเด็น... 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๕,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 



 

 

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
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๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๒,๔๐๐  คะแนน   

      (๔ x ๑๐ x ๖๐) 
    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๘๐๐         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๘๐๑ – ๑,๖๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๑,๖๐๑ – ๒,๔๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 

      -  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  

       -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทัง้หมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๖๐๐  คะแนน 
                                              (๑๐ x ๖๐) 
     ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๒๐๐   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ  

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒๐๑ – ๔๐๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๔๐๑ – ๖๐๐   คะแนน   ระดับ  พอใจมาก 

       -  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ผลการ... 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๒,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   ๖๐   คน 

  ๑.๑  เพศชาย จำนวน   ๒๕   คน  คิดเป็นร้อยละ  41.67    
๑.๒  เพศหญิง   จำนวน   ๓๕   คน  คิดเป็นร้อยละ  58.33 

รวม  60  คน    
๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี    จำนวน   ๒  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.33 

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี จำนวน   ๑๖ คน  คิดเป็นร้อยละ 2.67 

  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี จำนวน  ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ 53.33 
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จำนวน  ๑๐ คน   คิดเป็นร้อยละ  16.67 

    รวม  60  คน 
   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา  จำนวน   ๒4 คน  คิดเป็นร้อยละ 40 
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จำนวน  ๒๘ คน   คิดเป็นร้อยละ 46.67 

  ๓.๓  ปริญญาตรี       จำนวน   ๘  คน   คิดเป็นร้อยละ 13.33 

  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จำนวน  ๐   คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
      รวม  60  คน 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 

  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 

  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จำนวน ๑ คน  คิดเปน็ร้อยละ 1.67 

  ๔.๕  อื่นๆ     จำนวน ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ 1.67 

รวม  60  คน  
 
 
 

ส่วนที่  ๒ ...  
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๕,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พื้นฐาน ๔,๓๒๑ 

พอใจมาก 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ๔,๔๓๓ พอใจมาก 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔,๓๗๕ พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการทีด่ี ๔,๔๑๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๒๑,๖๐๐  คะแนน) ๑๗,๕๔๑ พอใจมาก 

 
๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๘๐.๐๒ - - 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ๘๒,๑๐ - - 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๑.๐๒ - - 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการทีด่ ี ๘๑.๗๑ - - 

ภาพรวม ๘๑.๒๑   

 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทัง้หมด) 

ประเด็นการพัฒนา  คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๒,๔๐๐  คะแนน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๑,๙๖๙ 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ๑,๙๔๘ 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 ๑,๘๗๓ 

๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

 ๑,๙๐๑ 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ๒,๐๔๓ 

๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๑,๙๔๘ 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  ๑,๙๕๒ 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ๑,๙๒๑ 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ๑,๙๘๖ 

รวม (เต็ม  ๒๑,๖๐๐  คะแนน)  ๑๗,๕๔๑ 

 
๒.๔  สรุปตาม... 
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๒.๔  สรปุตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 82.04 - - 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 81.17 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78.05 - - 

๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 79.21 - - 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 85.13 - - 

๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 81.17 - - 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 81.34 - - 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 80.05 - - 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 82.75 - - 

ภาพรวม 81.21   

 
๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 492 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 486 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 437 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 482 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 477 พอใจมาก 

๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 483 พอใจมาก 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 488 พอใจมาก 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 479 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 497 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,321 พอใจมาก 

 
 
 

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 494 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 491 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 473 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 466 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 551 พอใจมาก 

๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 495 พอใจมาก 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 490 พอใจมาก 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 475 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 498 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,433 พอใจมาก 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 486 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 480 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 469 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 472 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 532 พอใจมาก 

๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 479 พอใจมาก 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 484 พอใจมาก 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 481 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 492 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,412 พอใจมาก 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 497 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 491 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 494 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 481 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 483 พอใจมาก 

๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 491 พอใจมาก 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 490 พอใจมาก 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 486 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 499 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,412 พอใจมาก 

 
๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๓๙   
➢  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๑)  

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  ๘๒.๑๐   
  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน) 
- พอใจมากต่ำสุด  ร้อยละ  ๘๐.๐๒   
  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน) 

➢  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ  ๘๕.๑๓   
  (ประเด็นมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ำสุด ร้อยละ ๗๘.๐๕  
 (ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 
 

๔.  การวิเคราะห์... 
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๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองบัวโคกได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่ง
ช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ
มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๑  โดยจะนำผลดังกล่าวไปเทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  
   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาล เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินอยู่ในระดับนี้  อาจเกิดจากสถานการณ์โควิด – ๑๙  ที่
เกิดขึ้น และสถานการณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน ทำให้เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมหลายๆ  โครงการได้  จำนวนทั้งหมด  49  โครงการ  มีดังนี ้

1.  โครงการขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 6 (ฝั่งซ้าย)  งบประมาณ  366,800  บาท 

2.  โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล ซอย 6 ฝั่งขวา  งบประมาณ  342,900  บาท 
3.  โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ(ฝั่งตะวันออก)   งบประมาณ  496,000  บาท 
4.  โครงการปูแอสฟันท์ติกถนนภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก งบประมาณ   1,754,800  

บาท 
5.  ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ  475,000  บาท 
6.  โครงการวันเทศบาล  งบประมาณ  10,000  บาท 
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  40,000  บาท 
8. โครงการอบรมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  งบประมาณ 20,000  บาท 
9. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน  งบประมาณ  10,000 บาท  
10. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  งบประมาณ  30,000  บาท 
11. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด  งบประมาณ  30,000  บาท 
12. โครงการครอบครัวรวมใจตามวิถีพอเพียง  งบประมาณ  20,000  บาท 
13. โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  20,000  บาท 
14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  งบประมาณ  20,000  บาท 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา งบประมาณ  

20,000  บาท 
16. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  งบประมาณ  20,000  บาท 
17. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด  งบประมาณ  50,000  บาท  
18. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งบประมาณ 20,000 บาท  
19. โครงการประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ 30,000 บาท  
20. โครงการวันวิสาขบูชา  งบประมาณ 2,000 บาท  
21. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  งบประมาณ 20,000  บาท  
22. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร งบประมาณ 30,000 บาท  
23. โครงการรักน้ำ  รักป่า รักษาแผ่นดิน  งบประมาณ 20,000  บาท  
24. โครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ  งบประมาณ 30,000  บาท  
 

25. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์… 
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25. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  งบประมาณ 20,000 บาท 

26. โครงการสุขาภิบาลอาหาร  งบประมาณ  20,000 บาท 
27. โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์  งบประมาณ  20,000  บาท  
28. โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  งบประมาณ  50,000  บาท  
29. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  งบประมาณ 20,000  บาท  
30. โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร  งบประมาณ 30,000 บาท  
31 โครงปรับปรุงสถานที่ท้ิงขยะเทศบาล  งบประมาณ 100,000 บาท  
32. โครงการหนองบัวโคกสะอาดตา  งบประมาณ 20,000 บาท  
33. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  งบประมาณ 10,000 บาท   
34. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาล  งบประมาณ 200,000 บาท  
35. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  งบประมาณ 1,000  บาท  
36. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล  งบประมาณ 20,000  บาท  
37. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  งบประมาณ 500 บาท  
38. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล  

งบประมาณ 3,500  บาท  
39. โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  งบประมาณ 1,000  บาท  
40. โครงการวันท้องถิ่นไทย  งบประมาณ 2,000  บาท  
41. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  งบประมาณ 30,000 

บาท  
42. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   

งบประมาณ  80,000 บาท  
43. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  งบประมาณ 50,000  บาท  
44. โครงการวันฉัตรมงคล  งบประมาณ 2,000 บาท 

45. โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพและ OTOS  งบประมาณ 30,000 บาท 
46. โครงการฝึกภาคสนาม อปพร.  งบประมาณ 10,000 บาท  
47. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ 30,000 บาท  
48.โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมระดับชุมชนเทศบาลด้วยวิธีปฏิบัติ  งบประมาณ 20,000 บาท 
49. โครงการสำรวจ/รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับหนังสือสำคัญที่หลวง(น.ส.ล.)   งบประมาณ 

50,000  บาท  
 

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

 
 
 

 
 
 



-112- 

 
 
 

1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที ่

แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  1.1  ด้านการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการและโครงสร้างพื ้นฐาน          
ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  20  โครงการ  ตั้งโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  6 โครงการ  งบประมาณ  3 ,931,500  บาท  ดำเนินการ
เบิกจ่าย  496,000  บาท 
  1.2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จำนวน  38  โครงการ  ตั้งโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน  33  โครงการ  งบประมาณ  5,715,050  บาท  ดำเนินการเบิกจ่าย  4,434,504.82  
บาท   
  1.3  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น  จำนวน  16  โครงการ  ตั้งโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  12  โครงการ  งบประมาณ  410,000  บาท  ดำเนินการเบิกจ่าย  
39,235  บาท  
  1.4 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี   ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จำนวน  30  โครงการ  ตั้งโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน  28  โครงการ  งบประมาณ  1,284,000  บาท  ดำเนินการเบิกจ่าย  623,220  บาท  
 
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ ่นในภาพรวม  ตั ้งงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  11 ,340 ,550   บาท   เบิกจ ่ายจำนวน 
5,592,959.82   บาท  คิดเป็นร้อยละ  49.32    
 

๒.  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

๘๐.๐๒ - - 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ๘๒,๑๐ - - 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘๑.๐๒ - - 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการทีด่ี ๘๑.๗๑ - - 
ภาพรวม ๘๑.๒๑   

 
3.  สรุปตามประเด็นการพัฒนา... 

  

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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3.  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 82.05 - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 81.17 - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

78.05 - - 

๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 79.21 - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 85.13 - - 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 81.17 - - 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 81.34 - - 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 80.05 - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 82.75 - - 

ภาพรวม 81.21   

 
4.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๓๙   
➢  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  

๘๑.๒๑)  
- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  ๘๒.๑๐   
  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน) 
- พอใจมากต่ำสุด  ร้อยละ  ๘๐.๐๒   
  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน) 

➢  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ  ๘๕.๑๓   
  (ประเด็นมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ำสุด ร้อยละ ๗๘.๐๕  
 (ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 
 
 

5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ… 
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5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชุมประชาคมยังมีน้อย  ไม่สามารถสะท้อนปัญหา  
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 
 2.เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
 3.แจ้งให้ สำนัก / กอง เร่งดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่น
อย่างแท้จริง  อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วม
คิดร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ  โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  การดำเนินโครงการ / กิจกรรมได้น้อยนั้น สืบเนื่องมาจากมีสถานการณ์โควิด -19 ที่ได้มีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื ่องตลอดทั้งปี  ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้ตามแผนงานที่วางไว้เพราะต้องเว้น
ระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ  แนวทาง  คำสั่งของจังหวัดชัยภูมิ 
 2. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  จึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
   

มีข้อเสนอแนะ 
 1. สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะดำเนินการ
ต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี  
พ.ศ.2564  นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการ
แจกให้ สำนัก/กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง 
พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่
ผ่านมา  เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื ่องสำคัญ  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้
ดำเนินการเกี ่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการดำเนินการเกี ่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม 
 

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


