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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได ้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
------- 



 
 

 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   
ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน
ได้ตามเปา้หมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด       
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
 
 
 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลหนอง
ไผ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 



 
 

 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลหนองไผ่ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลหนอง
ไผ่ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดยีิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิน่ตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 



 
 

 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ประชาชนในตำบลหนอง
ไผ่หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิน่ทีส่ภาท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “กรรมการตาม 
(1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้”   

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว    
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)   

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ       
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง



 
 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑3 (๕)    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครือ่งมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

      ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลหนองไผ่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป 
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame)  
  การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็น
ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึน้หรือไม่   
  (2) ความสอดคล้อง (Relevance)  
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู้บรหิาร รวมทัง้ปญัหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(3) ความเพียงพอ  (Adequacy)  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทอ้งถิ่น 
  (4) ความก้าวหน้า (Progress)  

กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี 
วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  (5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่     
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุม้ค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

   
(๖)  ประสิทธิผล     

  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     



 
 

 

  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่ งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม ่ 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองไผ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
เครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รบัผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 



 
 

 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลหนองไผ่ 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองไผ่   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 
5. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลหนองไผ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกนัความผิดพลาดทีจ่ะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองไผ่ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 
 

 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองไผ่ 
 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ   

(๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่          
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 28 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 ข้อ 12 กำหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก              จำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               จำนวนสองคน 

(1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



 
 

 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้รับการแต่งตัง้จาก 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ตามคำสั่งที่ 67/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

๑.   นายนิรุตต์    ฉัตรศรี         ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔     เป็นประธานกรรมการ 
๒.   นายสุทัศน์   ชาญประเสริฐ        รองประธานสภาเทศบาล   เป็นกรรมการ 
๓.   นายวงเดือน  สุภาพพงษ์              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นกรรมการ 
๔.   นางประหยัด  วงศ์คำจันทร์        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เป็นกรรมการ 
๕.   นายบุญเลิศ   กงทอง         ประชาคม หมู่ที่ 2   เป็นกรรมการ 
๖.   นายพรชัย    ศิริสุวรรณ        ประชาคม หมู่ที ่4   เป็นกรรมการ 
7.   นายสมเกียรติ  สมศรีมี                ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการ 

                         ตำบลแม่นนท์                     
8.   นางรัชดา   บุญสิทธิ์                   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน  เป็นกรรมการ 
๙.   นายหนูเพียร   พ้ัวจำปา        ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๘  เป็นกรรมการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยโทสมพร   อยู่เจริญ         หัวหน้าสำนักปลัด   เป็นกรรมการ    
๑๑. นายมนตรี      ดอนชารี              ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นกรรมการ/    

                                                                                               เลขานุการ 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะอ่ืนๆ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา อนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล   
    2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอและรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 
        พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือการมีรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
        พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
        พันธกิจที่ ๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการสาธารณสุขการกีฬาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 



 
 

 

         พันธกิจที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
        พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ 
        พันธกิจที ่๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาทุกภาคส่วน 
        พันธกิจที่ ๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองการพัฒนาท้องถิ่นทุก
ขั้นตอน 
    3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
        จดุมุง่หมายที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
         จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนในการกระจายรายได้ให้
ทั่วถึงและเกิดความเป็นธรรม 
        จุดมุ่งหมายที่ ๓ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
        จุดมุ่งหมายที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในระบบและนอก
ระบบไห้ได้มาตรฐานส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดจน
ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอนุรักษ์รักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปะจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
        จุดมุ่งหมายที่ ๖ ส่งเสรมิพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
        จุดมุ่งหมายที่ 7 บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และการมสี่วนร่วมของประชาชนเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน 
        จุดมุ่งหมายที่ ๘ บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรทางการฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
        จุดมุ่งหมายที่ ๙ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบรหิารจัดการ
องค์กร 
    4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกในการคมนาคม
และพัฒนาระบบจราจร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำในชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้างและปรับปรุงจัดให้มีการบริการน้ำอุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 



 
 

 

        แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนในชุมชนมีรายได้ ลดรายจ่ายและมี
การออมในครัวเรือน 
        แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจตลอดทั้งกระบวนการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและนนัทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 10 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 11 การสนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สิน การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด 
        แนวทางการพัฒนาที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 13 การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน
ทุกสถานการณ์ตลอดเวลา 
        แนวทางการพัฒนาที่ 14 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศาสนา การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 16 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน อปท.ใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แนวทางการพัฒนาที่ 17 ส่งเสริมงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1๘ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1๙ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ 
สาธารสุข 
        แนวทางการพัฒนาที่ 20 การพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประชาชน
และหน่วยงานอื่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5) วิสัยทัศน์ 
      จากการประเมินสภาพการณ์ปัญหา/ความต้องการ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้ม
ของสภาพการพัฒนาในอนาคต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ 

“มุ่งเป็นตำบลน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม พัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า 
          ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 
 
 
 
          6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 



 
 

 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1.2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น   โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสภาพการ
พัฒนาอยู่  ณ  จุดใดและขีดความสามารถของหน่วยงานพร้อมที่จะพัฒนาได้หรือไม่” สำหรับใช้เป็นประโยชน์
ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength  =  S) และจุดอ่อน (Weakness = W) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส 
(Opportunity = O)และอุปสรรค (Threat =   T) เป็นเครื่องมือในการศึกษา 

การวิเคราะห์  SWOT  Analysis  ของเทศบาลตำบลหนองไผ่โดยพิจารณาปัจจัยภายใน  ได้แก่ 
1. ด้านการบริหาร  ได้แก่  การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอำนาจ  

การกำกับดแูล  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
 

 

2. ด้านระเบียบกฎหมาย  ขอ้บังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน  และข้อราชการต่างๆ  
3. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ   พฤติกรรม  เป็นต้น 
4. งบประมาณและการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป 
5. ระบบฐานข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  และการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ 
6. การประสานงาน  การอำนวยการ  การร่วมมือจากภาคส่วนราชการต่างๆ  
7. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน 

จากปัจจัยภายในที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเทศบาลตำบลหนองไผ่  
ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง ( Strength  =  S ) 
๑. นโยบายคณะผู้บริหารเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิน่เชิงบูรณาการ 
๒. การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
๓. มีการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานอย่างชัดเจน 
๔. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  ทั้งผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ 
๕. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจในบางเรื่องแก่สายงานผู้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
๖. มีการกำหนดแผนงาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนที่กำหนดไว้ 
๗. มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมในด้านอัตรากำลังโดยจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
๘. พนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่มีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ 
๙. เทศบาลตำบลหนองไผ่มีโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน 
๑๐. ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายชัดเจนที่จะ 
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงานที่พร้อมให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมมาภิบาล  
เพ่ือให้เกดิประโยชน์สุขแกประชาชน 
๑๑. ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 
๑๒. การจัดโครงสร้างส่วนราชการมีความเหมาะสมสอดคล้องภารกิจ 
จุดอ่อน (Weakness = W )   
1. ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และระบบการบริการสมัยใหม่    
ที่มีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
3. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
 
4. บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ 
5. มีบุคลากรจำนวนน้อย ไม่ตรงกับตำแหน่งและไม่เพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
6. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 
7. มีงบประมาณที่จัดเก็บได้เอง ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาระดับต้น 



 
 

 

8. มีข้อจำกัดของสถานทีใ่นการให้บริการ เช่น อาคารสำนักงาน มีสภาพเล็กและไม่เพียงพอต่อ
โครงสร้างในการบริหารงานและการบริการสาธารณะ 
9. การดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพขาดความต่อเนื่อง 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

 การวิเคราะห์  SWOT  Analysis  ของเทศบาลตำบลหนองไผ่โดยพิจารณาปัจจัยภายนอก  ได้แก่ 
1. ด้านการเมืองระดับประเทศ  ภูมิภาค  ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 
2. ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่เศรษฐกิจรวมในพ้ืนที่  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  รายได้ รายจ่าย  

การออม  การเงินการคลัง  ของท้องถิ่น  
3. ด้านสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย  
5. เทคโนโลยี 
โอกาส ( Opportunity = O ) 
1. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
2. มีการส่งเสริมการจัดประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่อย่างจริงจัง 
๓.  พ้ืนที่ตั้งของเทศบาลในการเดินทางสัญจรไป - มา และการคมนาคมที่สะดวกประกอบกับมีส่วน   
     ราชการตั้งอยู่ในพื้นท่ี เช่น โรงเรียน ๕ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น 
๔.  ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและประชาชน 
     ในท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน 
๕.  เทศบาลตำบลหนองไผ่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี ๑๙ กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร  
     ๕๔๘ กิโลเมตร มีถนนมิตรภาพ สายอุดร- ขอนแก่น เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่ง 
อุปสรรค (   Threat =   T ) 
1. อัตราการว่างงานของแรงงานและการย้ายถิ่นฐานมีอัตราสูง 
2. กฎระเบียบที่ล้าหลังไม่มีการแก้ไขปรับปรงุทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
๓.  ปัญหาน้ำท่วมฤดูฝน 
๔.  ประชาชนยังขาดความสนใจในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น 
๕.  ขาดสถานที่กำจัดขยะซึ่งเทศบาลต้องนำขยะไปทิ้งบ่อของเอกชน 
6. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลงทำให้พฤติกรรมเดก็ 
    ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเช่นการติดยาเสพติดการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ปัญหาสุขภาพจิตโรคเอดส์ 
    เด็กเร่ร่อน 
7. ราคาสินค้าเกษตรและการตลาดไม่แน่นอน 
8. ประชาชนยากจน ว่างงาน การศึกษาน้อย ติดยาเสพติด 
9. ผู้นำชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนา 
๑0. การเกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง เป็นต้น 
๑1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 
 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่  



 
 

 

คำชี้แจง    เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...... เทศบาลตำบลหนองไผ่   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี..... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที1่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิน่มาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ 

✓  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไผ ่

คำชี้แจง เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี…. 
 2. รายงานผลการดำเนินงาน  (ห้วงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ 

76 21,755,342.45 42 26,859,400.00 31 19,863,000.00 30 46,200,000.00 18 7,040,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 8 700,000.00 11 2,050,000.00 8 700,000.00 6 660,000.00 6 660,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

44 10,667,400.00 40 8,912,400.00 39 9,370,400.00 39 9,650,400.00 39 8,570,400.00 

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการศึกษา 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

27 7,818,240.00 27 10,381,240.00 30 31,585,240.00 30 16,585,240.00 32 8,485,240.00 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 8,810,000.00 6 3,080,000.00 8 560,000.00 21 47,589,000.00 13 11,006,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการให้บริการ
สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

23 4,898,300.00 11 1,595,500.00 15 9,981,000.00 11 831,000.00 11 831,000.00 

รวม 189 54,649,282.45 137 52,878,540.00 131 72,059,640.00 137 121,515,640.00 119 36,592,240.00 

 



 
 

 

 
 
 
 
      



 
 

 

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ 31 19,863,000.00 31 6,824,053.52 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 700,000.00 2     49,980.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

39 9,370,400.00 12  12,332,829.00 

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการศึกษา 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

30 31,585,240.00 10 7,886,884.18 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 560,000.00 2     39,550.00 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการให้บริการ
สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

15 9,981,000.00 6    374,801.96 

รวม 131 72,059,640.00 63 27,508,098.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดำเนินงานในห้วงเดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ
อื่นๆ 

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนางดุจเดือน
ไปบ้านนางเพญ็ศรี หมู่ที่  
6 
 
 
2.โครงการตดิตั้ง
สัญญาณไฟจราจร  
สามแยกหนา้สถานรีถไฟ 
บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 
 
3.โครงการตดิตั้ง
สัญญาณไฟจราจรบ้าน
หนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 
5 ไปบ้านหนองนาเจริญ 
 
4.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้าน จ.ส.อ.
สนิท ไปสามแยก  
ร.ต.ประเสริฐ หมู่ที ่7 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ไฟกระพริบ 1 จุด 
 
 
 
 
ไฟกระพริบ 1 จุด 
 
 
 
 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 

394,000 
 
 
 
 
 

49,800 
 
 
 
 

49,800 
 
 
 
 

420,000 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองไผ่ได้รับความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองไผ่ได้รับความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง  
 
 
 
 
จำนวนจุดเสี่ยงท่ีไดร้ับการ
ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ 
 
 
 
จำนวนจุดเสี่ยงทีไ่ดร้ับการ
ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง  
 
 

 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชีวั้ด (KPI) 

  5.โครงการถนน คสล.จากบ้าน
นายชัยรบ เนื่องสม ไปบ้าน
นางอัมพร หมู่ที ่10 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 สายบ้าน ร.ต.อ.อุดม
โชค สิงหกุลศิริ ไปบ้านนาง
จิรวรรณ ไชยแสน 
 
 
7.โครงการก่อสร้างกำแพง
ขอบถนนท่ีติดบริเวณห้วยสาม
พาด บ้านทอนกลาง หมู่ที ่9 
 
8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 5 สายถนนบ้านหนอง 
ตะไก้ไปเชียงกรม ตามลำห้วย
แสง 
 
9.โครงการปรับปรุงถนน 
ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที ่
6 สายบา้นนายมนตรี  ภสูงัด 
ไปบ้านนางสมพิศ วังภมูิใหญ ่

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 118 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
กว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 77 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ความยาว 45 เมตร 
ตามแบบแปลน ทต.หนองไผ ่
 
 
กว้าง 3 เมตร ยาว 995 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร  
ยาว 410 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่

165,000 
 
 
 
 
 

120,000 
 
 
 
 
 

397,000 
 

 
 

99,000 
 
 
 
 

97,200 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 

จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนกำแพงที่
ก่อสร้าง 
 
 
จำนวน ถนน ลูกรังท่ี
ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวน ถนน ลูกรังท่ี 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

  10.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางสุนีย์  
จันทวงษ ์ไปบ้านนาง 
ศริกุล โพธิศ์ร ี
 
 
11.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
12.โครงการขดุลอกร่อง
ระบายน้ำ สายศาลา หมู่ที่ 3  
ไปสี่แยกโรงสเีก่า 
 
 
13.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่
5 สายบา้นนางจันทร์เพ็ง ทำ
วงษ์ศรี ไปบ้านนายเรืองศิลป์ 
ประภาสพงษ์ 
 
 

โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม.  
จำนวน 5 ท่อน บ่อพัก 
จำนวน 25 บ่อพกั ตามแบบแปลน
และประมาณการกอง 
ช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. 
จำนวน 185 ท่อน บ่อพัก 
จำนวน 19 บ่อพัก ตามแบบแปลน
และประมาณการกอง 
ช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
ระยะทาง 155 เมตร 
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง  
0.40x1.00 เมตร จำนวน 104 
ท่อน บอ่พัก จำนวน 10 บ่อ ตาม
แบบแปลนและประมาณการ 
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 

250,000 
 
 
 
 

 
 

448,000 
 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 

 
180,000 

 
 

 

ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
จำนวนร่องระบายนำ้ 
ที่ขุดลอก 
 
 
 
จำนวนทางระบายนำ้ 
ทีก่่อสร้าง 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

  14.ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11 
สายทางเข้าหมูบ่้านไปวดั
ทัศนียเขต 
 
 
 
15.โครงการวางระบบท่อ
น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
ตะไก้ หมู่ที ่4 
 
 
 
 
16.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 1 
 

โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง  
0.60x0.58 เมตร  
จำนวน 174.50 เมตร พร้อมฝาปิด 
ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางระบบท่อน้ำประปา  
ชนิดปลายบาน ขนาด 4 นิว้ ไม่นอ้ย
กว่า 730 เมตร และวางระบบท่อ
น้ำประปา ชนิดปลายบาน ขนาด 4 
นิ้ว ไม่น้อยกว่า 900 เมตร พร้อม
อุปกรณ์อื่นๆ 
 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
1.บ้านพ่อบุญมี โทธุโย  
ไปบ้านนางไพบูลย์ ระยะทาง 
207 เมตร โคมไฟ 7 หลอด 
2.สามแยกบ้าน นางคำเบ็ง   มณี
นิล ไปบ้านนายบุญจริง  
อยู่ยืน ระยะทาง 90 เมตร โคมไฟ 
4 หลอด 
3.สามแยกบ้าน นายบญุศรี  
บึงบุญยืน ไปบ้านนางประยูร  
จำปาแก้ว ระยะทาง 63 เมตร โคม
ไฟ 3 หลอด 

388,000 
 
 
 
 

 
 

394,000 
 
 
 
 
 
 

134,268.52 
 

ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
ประชาชน หมู่ที ่4 มี
น้ำประปาในการอุปโภค
อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
จำนวนท่อน้ำท่ีวาง 
ท่อน้ำ 
 
 
 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที ่3 สายสามแยก 
วัดอุทิศ-ยาราม ไปถนน
มิตรภาพ (พร้อมหม้อแปลง) 
 
18.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หมู่ที่ 8 
สายบ้านนายเชิญ มาวิเศษ ไป
ถึงนานายบุญถม กงทอง 
(พร้อมหม้อแปลง)  
 
19.โครงการขยายไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 10 สายบา้นนาย
ประสพพร เนื่องสม ไปบ้าน
นางอัมพร  

4.สามแยกบ้านพ่อชัยชนะ  
หัดสิมมา ไปบ้านแม่ละออง  
อยู่ในธรรม ระยะทาง 64 เมตร 
โคมไฟ 3 หลอด 
5.สามแยกบ้านแมสุ่นีย์  
จันทวงษ ์ไปบ้านแม่สอน  
ครองสนั่น ระยะทาง 64 เมตร 
โคมไฟ 3 หลอด 
(ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) 
 
ระยะทาง 1,200 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 
ระยะทาง 1,388 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 
 
ระยะทาง 223 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178,759.04 
 
 
 

 
364,722 

 
 
 
 

 
59,156.51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูง 
 
 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

  20.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่
12 สายสามแยกบ้านนางจิรว
รรณ ไชยแสน ไปบ้าน  
ร.ต.อ.อุดมโชค สิงกุลศริ ิ
 
21.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
สายบ้านนายคำปรางค์ มาณะ
ศิลป์ ไปบ้านนายคำ พาวินิจ 
 
22.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปบา้น
นายเพชร สัตยบัณฑิต 
 
23.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
สายโรงสี ไปบา้นนายบัว 
 
 
24.โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองตะไก้ หมู่ที่ 5 สายสาม
แยกบ้านนายมนสั-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองตะไก ้

ระยะทาง 266 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร  
ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนและ
ประมาณการกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 
250 เมตร ตามแบบแปลนและ
ประมาณการกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 81 
เมตร ตามแบบแปลนและประมาณ
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ระยะทาง ฝั่งซ้ายกว้างข้างละ 1.0 
เมตร ยาว 778 เมตร ฝั่งขวากว้าง
ข้างละ 1.0 เมตร ยาว 22 เมตร
ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 

83,347.45 
 
 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 

495,000 
 
 
 
 

156,000 
 
 
 
 

475,000 

ประชาชนมไีฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 

จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

  25.โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 สาย
สามแยกศาลากลางบ้าน-บ้าน
นายชูธง บุญชื่น 
 
26.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
นนท์ หมู่ที่ 2 สายบ้านนาง     
ละมัย นินทราช ไปบา้นนาง
บัวฮอง รอดแพง 
 
27.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองตะไก้ หมู่ที่ 12 บ้าน
นายประเสริฐ คงเกิด ไปบ้าน
นายดาวเรือง 
 
28.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองตะไก้ หมู่ที่ 4 สายบ้าน
นายสนั่น เมฆโพธ์ิ 
 
 
 

ระยะทาง ยาว 290 เมตร        
ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
ระยะทาง กว้าง 3.0 เมตร ยาว 74 
เมตร ตามแบบแปลนและประมาณ
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x1.0 เมตร  
จำนวน 33 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ  
ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.0 เมตร  
จำนวน 107 ท่อน บ่อพัก 11 บอ่  
ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 

228,000 
 
 
 
 
 

101,000 
 
 
 
 
 

298,000 
 
 
 
 
 

194,000 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 

จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 

 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

  29.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนน
สายบ้านแมผ่่อง แย้มบาง ไป
บ้านแม่อนงค์ ธรรมวงศ์  
 
 
30.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองหิน หมู่ที่ 8 บริเวณถนน
สายบ้านแม่ถวิล นกยูง ไปห้วย
น้อย 
 
 
31.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยก
บ้านแม่ถวิล นกยูง ไปสี่แยก
บ้านนายองอาจ  

โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 68 
ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ  ตามแบบ
แปลนและประมาณการกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 49 
ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  ตามแบบ
แปลนและประมาณการกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 49 
ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  ตามแบบ
แปลนและประมาณการกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 

121,000 
 
 
 
 
 

 
86,000 

 
 
 
 
 
 

292,000 

ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 

จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ทีก่่อสร้าง 
 

  รวม 31 โครงการ  6,824,053.52   
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสรา้ง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ 
(การศึกษาดูงานการเลี้ยงหอย
เชอรี่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
2.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ 
(ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนให้
เป็นสินค้าที่ระลึกของชุมชน 
OTOP) 

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
ให้ประชาชน 
 
 
 
 
จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
ให้ประชาชน 
 

26,850 
 
 
 
 
 

23,130 

ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริม
เพิม่รายได้ใหแ้ก่คนเองและ
ครอบครัว 
 
 
 
ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริม
เพิม่รายได้ใหแ้ก่คนเองและ
ครอบครัว 

จำนวนกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 
จำนวนกลุ่มอาชีพ 

  รวม 2 โครงการ  49,980   
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

3.1แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

1.โครงการตั้งจดุตรวจ/ด่าน
ตรวจและจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์
 
2.อุดหนุนศนูย์ปฏิบัติการร่วม
ในโครงการช่วยเหลอื
ประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 
3.โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตัิ
ประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ประชาชนตำบลหนองไผ่และ
ใกล้เคียง 
 
 
 
อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้าน
ตาด อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธาน ี
 
 
จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

60,200 
 
 
 
 

15,000 
 
 

 
 

154,330 
(สะสม) 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้รับ
การช่วยเหลือประชาชน ได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 
-กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
ตำบลหนองไผ่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

จำนวนจุดตรวจ/ด่าน
ตรวจและจุดบริการ
ประชาชน 
 
 
 
จำนวนงบประมาณ 
ที่ได้อุดหนุน 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

 3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 
 
 
5.โครงการสตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี
 
6.โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรในสังกัด 
-ผู้นำหมู่บ้าน (กำนนั
,ผู้ใหญ่บ้าน) 
-อสม 
-กลุ่มสตร ี
-จิตอาสา 
-ประชาชนท่ีสนใจ 
 
 
ประชากรสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ใน
การควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น 
ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอก
ควัน 
 
 
 

165,388 
(สะสม) 

 
 
 
 
 
 
 

39,915 
 
 
 
 
 
 
 

27,500 
 
 
 
 
 
 
 

 

-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวทิยากรหรือครู ก.มี
ความรู้และทักษะในการ
จัดทำหน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดย
เริ่มจากต้นเอง 
 
ประชาชนตำบลหนองไผ่
มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
-ประชาชนในเขต
เทศบาล อสม.และ
นักเรียน มีความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
-ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้เลือกออก 
 
 

มีทีมวิทยากร หรือครู ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากร สุนัขและแมว 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
ในตำบลลดลง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รบั ตัวช้ีวัด (KPI) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

7.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 
 
 
8.โครงการแข่งขันกีฬา
ตำบลหนองไผ่ ไผ่ทอง
เกมส์ ต้านยาเสพติด 
 
 
9.จัดซือ้อุปกรณกี์ฬา 
 
 
10.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 
11.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 
 
12.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส ์

บุคลากรในสังกัด 
-ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน
,ผู้ใหญ่บ้าน) 
-อสม 
-กลุ่มสตร ี
-จิตอาสา 
-ประชาชนท่ีสนใจ 
 
 
ประชาชนและเยาวชนตำบล
หนองไผ่หันมาสนใจกีฬาและ
ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
 
 
จัดซื้ออุปกรณ์แจกจ่ายให้กับ
ชุมชน 
 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ตำบลหนองไผ ่
 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการใน
ตำบลหนองไผ ่
 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ในตำบลหนองไผ ่

53,246 
 
 
 
 
 
 
 

229,950 
 
 

 
 

90,000 
 
 

9,269,300 
 
 

2,144,000 
 
 

84,000 

-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวิทยากรหรือครู ก.มี
ความรู้และทักษะในการ
จัดทำหน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดย
เริ่มจากต้นเอง 
 
ประชาชนและเยาวชนมี
ความสนใจในกิจกรรมกีฬา
มากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล     
ยาเสพตดิ 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
แข็งแรง 
 
ผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
ผู้พิการในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล
หนองไผ่มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

มีทมีวิทยากร หรือครู ก. 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนประชาชนและ
เยาวชนตำบลหนองไผ ่
 
 

จำนวนของหมู่บ้านที่ไดร้ับ
อุปกรณ์กีฬา 
 
ร้อยละของผูสู้งอายทุี่ได้รับ
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
 
ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับ
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 

  รวม 12 โครงการ  12,332,829   



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รบั ตัวช้ีวัด (KPI) 

4.ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 1.โครงการส่งเสรมิเพิ่ม
ทักษะและพัฒนาการ
เด็กตำบลหนองไผ ่
 
2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
 
3.สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ใหแ้ก่ 
ร.ร ประถมศึกษาในเขต
ตำบลหนองไผ ่
 
4.สนับสนุนโครงการ
อาหารเสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5.โครงการถมทีด่ิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัวเงนิ หมู่ที่ 3 
 
6.โครงการถมทีด่ิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนาเจริญ หมู่ที ่6 
 

เดก็เกิดการพัฒนาในด้านตา่งๆ 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองไผ่ จำนวน 5 ศูนย ์
 
 
โรงเรียนในพื้นที ่5 แห่ง 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 5 ศูนย ์
 
 
 
ถมดินเพื่อก่อสรา้งศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก พืน้ท่ี 1 ไร ่
 
 
 
ถมดินเพื่อก่อสรา้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พื้นที่ 2 ไร่  
 

30,000 
 
 
 

1,182,870 
 
 
 

1,708,000 
 
 
 
 

871,514.18 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 

199,500 

เด็กได้รับการพัฒนาใน 
ด้านต่างๆตามวัยทีส่มควร
จะไดร้ับ 
 
เด็กได้รับการพัฒนาใน 
ด้านต่างๆตามวัยท่ีสมควร
จะไดร้ับ 
 
เด็กนักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันและส่ง 
เสรมิด้านโภชนาการที่ด ี
 
 
เด็กเล็กมีร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง 
 
 
พื้นที่เหมาะสมในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
พื้นที่เหมาะสมในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จำนวนเด็กเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับ
การสนับสนุน 
 
 
จำนวนโรงเรยีนที่ไดร้ับการ
สนับสนุน 
 
 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กท่ีได้รับ
การสนับสนุน 
 
 
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลทีไ่ด้รบั ตัวช้ีวัด (KPI) 

  7.โครงการทอดเทียน
เข้าพรรษา 
 
 
8.อุดหนุนอำเภอเมือง
อุดรธานีตามโครงการ
ขบวนแห่งานประจำปีทุ่ง
ศรีเมือง 
 
9.โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
นาเจรญิ 
 
10.โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัวเงิน 
 
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
หมู่บ้านในตำบล 
 
 
สนับสนุนกิจกรรมตามประจำปี
ทุ่งศรีเมืองโครงการขบวน 
แห่งาน 
 
 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองนาเจริญขนาด 51-80  
คน แบบท่ี สถ.ศพด.2 
 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองบัวเงินขนาด 51-80 คน 
แบบท่ี สถ.ศพด.2 

30,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

1,875,000 
 
 
 

1,900,000 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 
 
ประชาชนมีความพึงพอใจ
และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอัน
ดีงาม 
 
 
เด็กวัยกอ่นเรยีนมสีถานที่
ในการส่งเสริมพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมตามวัย 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ี
ในการส่งเสริมพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมตามวัย 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
 
 
 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

  รวม 10 โครงการ  7,886,884.18  
 

 

 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
5.10 แผนงานการ 
เกษตร 

1.โครงการรณรงคก์ารคัด
แยกขยะ 
 
 
2.โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ  
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 6 ครั้ง 
 
 
 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ 
เกียรตฯิ 

19,560 
 
 
 

19,990 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วน
ร่วมกิจกรรมและให้ความ
ร่วมมือทุกชุมชน 
 
ตำบลหนองไผ่มีพื้นท่ีป่า
เพิ่มมากข้ึน 
 

จำนวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 
 
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

  รวม 2 โครงการ  39,550   
6.ยุทธศาสตร์การ
สง่เสริมการให้บริการ
สาธารณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
2.โครงการทำความ
สะอาดถนนในหมู่บ้านเขต
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
หนองไผ ่
 
 
 
 
ทำความสะอาดถนนหรือพ้ืนท่ี 
ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่  
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

167,075 
 
 
 
 
 
 
 

16,695 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
-สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน มีความสะอาด 
สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
-ทุกภาคสว่นร่วมกันทำให้
ตำบลหนองไผ่เป็นเมือง
สะอาด มคีวามปลอดภัย 
ร่มรื่น และน่าอยู่เข้าสู ่
สังคมที่มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 90 ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
จำนวนถนนหรือพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่
ที่มีการทำความสะอาด 
เก็บขยะ ถาง-หญ้า ตัด
ต้นไมร้ิมทาง 
 
 
 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

  3.โครงการจัดทำการนำ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ใน
การจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
4.โครงการส่งเสรมิความรู้
แก่ประชาชน พรบ.ภาษี
ทีด่ินฯ 
 
5.โครงการต่อเติมหลังคา
พร้อมเทพ้ืนคอนกรีตและ
รางระบายนำ้บริเวณ
ดา้นข้างทางทิศตะวันตก
อาคารสำนักปลัดเทศบาล 
 
6.โครงการ 5 ส. 
 
 

จัดทำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เขตพื้นท่ีตำบล 
หนองไผ ่
 
 
 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบล
หนองไผ่ จำนวน 12 หมู่บ้าน 
 
 
โดยกว้าง 3.8 เมตร ยาว 7.6 
เมตร พื้นคอนกรตี กว้าง 3.8 
เมตร ยาว 7.6 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.หนองไผ ่
 
 
พนักงานเทศบาล 

65,181.96 
 
 
 
 
 

41,850 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 
 

0 

ศักยภาพในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้เพิม่ขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ทีด่ินฯ เพิ่มขึ้น 
 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
 
 
 
พนักงานเทศบาลทุกคนมี
ความเป็นน้ำหนึ่งใจ 
เดียวกันมีความสามัคค ี
ช่วยให้องค์กรมีความ
เข้มแข็ง และปรับเปลีย่น
ทัศนคติในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ร้อยละของการจัดเก็บภาษ ี
ที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
จำนวนผู้ทีไ่ด้รับการฝึก 
อบรม 
 
 
จำนวนอาคารที่ต่อเติม 
 
 
 
 
 
จำนวนพนักงานเทศบาล 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

  รวม 6 โครงการ  374,801.96   
  รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ  27,508,098.66   
 
 



 
 

 

สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ได้ดำเนินการจรงิ ปีงบประมาณ 2563 
จำนวนโครงการ จำนวนเงนิ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะอื่นๆ 

- 18,496,246.48 
31 6,824,053.52 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

6 650,020.00 2 49,980.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

27 2,372,000.00 
 

12 
(2 โครงการใช้เงินสะสม) 

12,332,829.00 
 

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการศึกษา 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20 23,698,355.82 
10 7,886,884.18 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 520,450.00 
2 39,550.00 

6.ยุทธศาสตร์การสง่เสรมิการ
ให้บริการสาธารณะตามหลักธรร
มาภิบาล 

9 1,751,000 
6 374,801.96 

รวม 68 47,488,072.30 63 27,508,098.66 
 

 
  

 

 

 



 
 

 

  1.4 การประเมนิผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาทีด่ำเนินการจริง จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะอื่นๆ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางดุจเดือนไปบ้านนางเพญ็ศรี 
หมู่ที่ 6 
 
2.โครงการตดิตั้งสญัญาณไฟ
จราจร สามแยกหน้าสถานรีถไฟ 
บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 
 
3.โครงการตดิตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบา้นหนองตะไก้เหนือ หมู่ที ่
5 ไปบ้านหนองนาเจริญ 
 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้าน จ.ส.อ.สนิท ไปสามแยก  
ร.ต.ประเสริฐ หมู่ที ่7 
 
5.โครงการถนน คสล.จากบ้าน
นายชัยรบ เนื่องสม ไปบ้านนาง
อัมพร หมู่ที ่10 
 
6.ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 สายบ้าน ร.ต.อ.อุดมโชค 
สิงหกุลศริิ ไปบ้านนางจริวรรณ 
ไชยแสน 

394,00 
 
 

 
49,800 

 
 
 

49,800 
 
 
 

420,000 
 
 
 

165,000 
 
 

 
120,000 

 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง 
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
ไฟกระพริบ 1 จุด 
 
 
 
ไฟกระพริบ 1 จุด 
 
 
 
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ตามแบบแปลน 
และประมาณการกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
กว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 77 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 



 
 

 

 
         1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

  7.โครงการก่อสร้างกำแพงขอบ
ถนนท่ีติดบริเวณห้วยสามพาด 
บ้านทอนกลาง หมู่ที ่9 
 
8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู ่
5 สายถนนบ้านหนองตะไกไ้ป 
เชียงกรม ตามลำห้วยแสง 
 
9.โครงการปรับปรุงถนน 
ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 สาย
บ้านนายมนตรี  ภูสงัด ไปบ้านนาง
สมพิศ วังภูมิใหญ ่
 
10.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
สายบ้านนางสุนยี์ จันทวงษ ์ไป
บ้านนางศริกุล โพธิ์ศร ี
 
11.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

397,000 
 
 

 
99,000 

 
 
 

97,200 
 
 
 

 
 

250,000 
 
 

 
 

448,000 
 
 

ความยาว 45 เมตร 
ตามแบบแปลน ทต.หนองไผ ่
 
 
กว้าง 3 เมตร ยาว 995 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 410 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  
0.40x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน บ่อพัก 
จำนวน 25 บ่อพัก ตามแบบแปลนและประมาณ
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  
0.60x1.00 เมตร จำนวน 185 ท่อน บ่อพัก 
จำนวน 19 บ่อพัก ตามแบบแปลนและประมาณ
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 



 
 

 

  1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริง 

หรือได้ผลจริง 
  12.โครงการขดุลอกร่องระบายน้ำ  

สายศาลา หมู่ที่ 3  
ไปสี่แยกโรงสเีก่า 
 
13.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 สาย
บ้านนางจันทร์เพ็ง ทำวงษ์ศรี ไป
บ้านนายเรืองศลิป์ ประภาสพงษ ์
 
 
14.ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
สายทางเข้าหมูบ่้านไปวดัทัศนียเขต 
 
 
 
15.โครงการวางระบบท่อ
น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที่ 4 
 
 
16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ที่ 1 
 
 

22,000 
 
 

 
180,000 

 
 
 

 
 

388,000 
 

 
 
 
 

394,000 
 
 
 
 

134,268.52 
 

ระยะทาง 155 เมตร 
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางทอ่ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 
104 ท่อน บ่อพัก จำนวน 10 บอ่ ตามแบบ
แปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล 
ตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x0.58 เมตร  
จำนวน 174.50 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ
แปลนและประมาณการกอง 
ช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางระบบท่อน้ำประปา ชนิดปลายบาน  
ขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 730 เมตร และวาง
ระบบท่อน้ำประปา ชนิดปลายบาน ขนาด 4 นิ้ว 
ไม่น้อยกว่า 900 เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ 
 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 
1.บ้านพ่อบุญมี โทธุโย ไปบา้นนางไพบูลย์ 
ระยะทาง 207 เมตร โคมไฟ 7 หลอด 

 



 
 

 

        1.4 การประเมนิผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริง 

หรือได้ผลจริง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 3 สายสามแยกวัดอุทิศยาราม 
ไปถนนมิตรภาพ (พร้อมหม้อแปลง) 
 
18.โครงการขยายเขไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเชิญ  
มาวิเศษ ไปถึงนานายบญุถม  
กงทอง (พร้อมหม้อแปลง)  
 
19.โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประสพพร  
เนื่องสม ไปบ้านนางอมัพร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178,759.04 
 
 

 
364,722 

 
 
 
 

59,156.51 
 

2.สามแยกบ้าน นางคำเบ็ง   มณนีิล ไปบ้าน
นายบุญจริง อยู่ยืน ระยะทาง 90 เมตร โคมไฟ 
4 หลอด 
3.สามแยกบ้าน นายบญุศรี บึงบญุยืน ไปบ้าน
นางประยูร จำปาแกว้ ระยะทาง 63 เมตร      
โคมไฟ 3 หลอด 
4.สามแยกบา้นพ่อชัยชนะ หัดสิมมา ไปบ้านแม่
ละออง อยู่ในธรรม ระยะทาง 64 เมตร โคมไฟ 
3 หลอด 
5.สามแยกบ้านแมสุ่นีย์ จันทวงษ ์ไปบ้านแม่
สอน ครองสนัน่ ระยะทาง 64 เมตร โคมไฟ 3 
หลอด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค) 
 
ระยะทาง 1,200 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
ระยะทาง 1,388 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 
ระยะทาง 223 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 



 
 

 

      1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายทีไ่ด้จริง 
หรือได้ผลจริง 

  20.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายสาม
แยกบ้านนางจิรวรรณ ไชยแสน ไป
บ้านร.ต.อ.อุดมโชค สิงกุลศิร ิ
 
21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนาย
คำปรางค์ มาณะศลิป์ ไปบ้านนาย
คำ พาวินิจ 
 
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปบา้นนาย
เพชร สัตยบณัฑติ 
 
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 
สายโรงสี ไปบา้นนายบัว 
 
 
24.โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 
ตะไก้ หมู่ที่ 5 สายสามแยกบ้าน
นายมนัส-โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพตำบลหนองตะไก ้

83,347.45 
 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 

495,000 
 
 
 
 

156,000 
 
 
 
 

475,000 

ระยะทาง 266 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร  
ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 250 เมตร ตาม
แบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 81 เมตร ตาม
แบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 
 
ระยะทาง ฝั่งซ้ายกว้างข้างละ 1.0 เมตร ยาว 
778 เมตร ฝั่งขวากว้างข้างละ 1.0 เมตร ยาว 
22 เมตรตามแบบแปลนและประมาณการกอง
ช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
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หรือได้ผลจริง 

   
25.โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา
เจริญ หมู่ที่ 6 สายสามแยกศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายชูธง บุญชื่น 
 
26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ 2 
สายบ้านนางละมัย นินทราช ไป
บ้านนางบัวฮอง รอดแพง 
 
27.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที ่12 บ้านนายประเสริฐ คง
เกิด ไปบ้านนายดาวเรือง 
 
28.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสนั่น เมฆโพธิ์ 
 
 
 
 

 
228,000 

 
 
 

 
101,000 

 
 
 

 
298,000 

 
 

 
 

194,000 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะทาง ยาว 290 เมตร ตามแบบแปลนและ
ประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
ระยะทาง กว้าง 3.0 เมตร ยาว 74 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง 
เทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x1.0 เมตร  
จำนวน 33 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ  ตามแบบแปลน
และประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.0 เมตร  
จำนวน 107 ท่อน บ่อพัก 11 บอ่  ตามแบบ
แปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบล
หนองไผ ่
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  29.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ ่
หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายบ้าน 
แม่ผ่อง แย้มบาง ไปบ้าน 
แม่อนงค์ ธรรมวงศ์ 
 
 
30.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 8 บริเวณถนนสายบ้านแม่
ถวิล นกยูง ไปห้วยน้อย 
 
 
31.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 
บริเวณสามแยกบ้านแมถ่วิล นกยงู 
ไปสี่แยกบา้นนายองอาจ 
 

121,000 
 
 
 
 
 
 

86,000 
 
 

 
 
 

292,000 

โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.0 เมตร จำนวน 68 
ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ  ตามแบบแปลนและประมาณ
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.0 เมตร จำนวน  
49 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  ตามแบบแปลนและ
ประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
โดยวางทอ่ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.0 เมตร จำนวน 49 
ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  ตามแบบแปลนและประมาณ
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 

  รวม 31 โครงการ 6,824,053.52  
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ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริง 

หรือได้ผลจริง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสรา้งความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะดา้น
อาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ (การศึกษาดู
งานการเลี้ยงหอยเชอรี่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะดา้น
อาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ (ยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนให้เป็นสินคา้ที่ระลึก
ของชุมชน OTOP) 

26,850 
 
 

 
 

23,130 

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้ประชาชน 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้ประชาชน 
 

  รวม 2 โครงการ 49,980  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 
 

3.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการตั้งจดุตรวจ/ด่านตรวจ
และจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
 
2.อุดหนุนศนูย์ปฏิบัติการร่วมใน
โครงการช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 
3.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

60,200 
 
 

 
15,000 

 
 
 

154,330 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้รับการชว่ยเหลือประชาชน 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
-กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลหนองไผ่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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หรือได้ผลจริง 

 3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) และ
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกนัตนเอง 
 
5.โครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
 
6.โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่การ
ป้องกันตนเอง 

165,388 
(สะสม) 

 
 
 

 
39,915 

 
 
 

 
 

27,500 
 

 
 
 

53,246 
 
 
 

-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวิทยากรหรือครู ก.มีความรู้และทักษะในการ
จัดทำหน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากต้นเอง 
 
ประชาชนตำบลหนองไผม่ีสุขภาพแขง็แรง
ปราศจากโรคพษิสุนัขบ้า 
 
 
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาล อสม.และนักเรียน มี
ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
-ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือกออก 
 
มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวิทยากรหรือครู ก.มีความรู้และทักษะในการ
จัดทำหน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากต้นเอง 
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 3.3 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

8.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ 
ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพตดิ 
 
 
9.จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา 
 
 
10.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
 
11.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
12.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

229,950 
 

 
 

90,000 
 
 

9,269,300 
 
 

2,144,000 
 
 

84,000 

ประชาชนและเยาวชนมีความสนใจในกิจกรรมกีฬา
มากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล     
ยาเสพตดิ 
 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรง 
 
 
ผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
ผู้พิการในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลหนองไผม่คีวามเป็นอยู ่
ที่ดขีึ้น 

  รวม 12 โครงการ 12,332,829  
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ
การศึกษา อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 1.โครงการส่งเสรมิเพิ่มทักษะและ
พัฒนาการเด็กตำบลหนองไผ ่
 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา 
 
3.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ให้แก่ ร.ร ประถมศึกษาในเขตตำบล
หนองไผ ่

30,000 
 

 
1,182,870 

 
 

1,708,000 
 
 

เด็กได้รับการพัฒนาใน 
ด้านต่างๆตามวัยทีส่มควรจะได้รับ 
 
เด็กได้รับการพัฒนาใน 
ด้านต่างๆตามวัยท่ีสมควรจะได้รับ 
 
เด็กนักเรยีนได้รับประทานอาหารกลางวันและส่ง 
เสรมิด้านโภชนาการที่ด ี
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ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริง 
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  4.สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5.โครงการถมทีด่ินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
บัวเงิน หมู่ที ่3 
 
6.โครงการถมทีด่ินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
นาเจรญิ หมู่ที่ 6 
 
7.โครงการทอดเทยีนเข้าพรรษา 
 
 
8.อุดหนนุอำเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการขบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรี
เมือง 
 
9.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านหนองนาเจริญ 
 
10.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวเงิน 
 

871,514.18 
 

 
80,000 

 
 

 
199,500 

 
 
 

30,000 
 

 
10,000 

 
 

 
1,875,000 

 
 

1,900,000 

เด็กเล็กมีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง 
 
 
พืน้ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
พื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
 
ประชาชนมีความพึงพอใจและรักษาไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงาม 
 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ีในการสง่เสริมพฒันาการ 
ที่เหมาะสมตามวัย 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ีในการสง่เสริมพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมตามวัย 

  รวม 10 โครงการ 7,886,884.18  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริง 

หรือได้ผลจริง 
5.ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
5.10 แผนงานการเกษตร 

1.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 
 
2.โครงการปลกูต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ  
 

19,560 
 

 
19,990 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมและให้ความ
ร่วมมือทุกชุมชน 
 
ตำบลหนองไผ่มีพื้นท่ีป่าเพิม่มากข้ึน 

 
  รวม 2 โครงการ 39,550  
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ
การให้บริการสาธารณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
2.โครงการทำความสะอาดถนนใน
หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
 
 
3.โครงการจัดทำการนำระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) มาใช้ใน
การจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 
 

167,075 
 
 
 
 

 
16,695 

 
 
 
 
 
 

65,181.96 
 

 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
-สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด 
สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
-ทุกภาคส่วนร่วมกันทำใหต้ำบลหนองไผ่เป็นเมือง
สะอาด มคีวามปลอดภัย ร่มรื่น และน่าอยู่เข้าสู ่
สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

 
ศักยภาพในการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

   
4.โครงการส่งเสรมิความรู้แก่
ประชาชน พรบ.ภาษีที่ดินฯ 
 
 
5.โครงการตอ่เติมหลังคาพร้อมเทพ้ืน
คอนกรีตและรางระบายน้ำบริเวณ
ด้านข้างทางทิศตะวันตกอาคารสำนัก
ปลัดเทศบาล 
 
6.โครงการ 5 ส. 
 

 
41,850 

 
 
 

84,000 
 
 

 
 

0 

 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ทีด่ินฯ เพิ่มขึ้น 
 
 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
 
 
 
พนักงานเทศบาลทุกคนมีความเปน็น้ำหนึ่งใจ 
เดียวกันมีความสามัคคี ช่วยให้องค์กรมีความ
เข้มแข็ง และปรับเปลีย่นทัศนคติในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

  รวม 6 โครงการ 374,801.96  
  รวมท้ังสิ้น 63 โครงการ 27,508,098.66  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 1.5 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งทีเ่กิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะอื่นๆ 

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางดจุเดือนไปบ้านนาง
เพ็ญศรี หมู่ที่ 6 
 
 
2.โครงการตดิตั้งสญัญาณไฟ
จราจร สามแยกหนา้สถานี
รถไฟ บ้านหนองตะไก้  
หมู่ที่ 4 
 
3.โครงการตดิตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบา้นหนองตะไก้เหนือ 
หมู่ที่ 5 ไปบา้นหนองนาเจรญิ 
 
4.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้าน จ.ส.อ.สนิท 
ไปสามแยก ร.ต.ประเสริฐ  
หมู่ที่ 7 
 
5.โครงการถนน คสล.จาก
บ้านนายชัยรบ เนื่องสม ไป
บ้านนางอัมพร หมู่ที ่10 
 
 

394,00 
 
 
 

 
49,800 

 
 
 

 
49,800 

 
 

 
420,000 

 
 
 
 

165,000 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ไฟกระพริบ 1 จุด 
 
 
 
 
ไฟกระพริบ 1 จุด 
 
 
 
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่

 
 

กว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่

 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลหนองไผ่ได้รับ 
ความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ได้รับ 
ความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกใน 
การสญัจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที ่
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงนิที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  6.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 
สายบ้าน ร.ต.อ.อุดมโชค  
สิงหกุลศริิ ไปบ้านนางจริวรรณ 
ไชยแสน 
 
7.โครงการก่อสร้างกำแพงขอบ
ถนนท่ีติดบริเวณห้วยสามพาด 
บ้านทอนกลาง หมู่ที ่9 
 
8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 5 สายถนนบ้านหนองตะไก้
ไปเชียงกรม ตามลำห้วยแสง 
 
9.โครงการปรับปรุงถนน 
ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 
สายบ้านนายมนตรี  ภูสงัด ไป
บ้านนางสมพิศ วังภูมิใหญ ่
 
10.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 
1 สายบา้นนางสุนีย์ จันทวงษ ์
ไปบ้านนางศริกลุ โพธิ์ศร ี
 

120,000 
 
 
 
 

397,000 
 
 
 

99,000 
 
 
 

97,200 
 
 
 
 

 
250,000 

 

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 77 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
ความยาว 45 เมตร 
ตามแบบแปลน ทต.หนองไผ ่
 
 
กว้าง 3 เมตร ยาว 995 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ ่

 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 410 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร  
จำนวน 5 ท่อน บ่อพักจำนวน 25 บ่อพัก 
ตามแบบแปลนและประมาณการกอง 
ช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
 
 



 
 

 

1.5 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาทีด่ำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  11.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
12.โครงการขดุลอกร่องระบาย
น้ำ สายศาลา หมู่ที่ 3 ไปสี่แยก
โรงสีเก่า 
 
13.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น หมู่ที ่5 
สายบ้านนางจันทรเ์พ็ง ทำวงษศ์รี 
ไปบา้นนายเรืองศลิป์ ประภาสพงษ ์
 
 
14.ก่อสร้างระบบระบายนำ้
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11 สาย
ทางเข้าหมู่บ้านไปวดัทัศนียเขต 
 
 
 
15.โครงการวางระบบท่อน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที่ 4 
 

448,000 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 

 
180,000 

 
 
 

 
 

388,000 
 
 
 
 

 
394,000 

โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร  
จำนวน 185 ท่อน บ่อพัก จำนวน 19 บ่อพกั 
ตามแบบแปลนและประมาณการกอง 
ช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
ระยะทาง 155 เมตร 
ตามแบบแปลนและประมาณ 
การกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 
104 ท่อน บ่อพัก จำนวน 10 บอ่ ตามแบบ
แปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล 
ตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x0.58 เมตร จำนวน 
174.50 เมตร พร้อมฝาปดิ ตามแบบแปลน
และประมาณการกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
โดยวางระบบท่อน้ำประปา ชนิดปลายบาน 
ขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 730 เมตร และวาง
ระบบท่อนำ้ประปาชนดิปลายบาน ขนาด 4 นิว้ 
ไม่น้อยกว่า 900 เมตร พร้อมอปุกรณ์อืน่ๆ 

ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขงัในพื้นที ่
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
 
 
 
 
ประชาชน หมู่ที่ 4 มีน้ำประปาในการ
อุปโภคอย่างพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจรงิหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

  16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 3 สายสามแยก วัด
อุทิศ-ยาราม ไปถนนมิตรภาพ 
(พร้อมหม้อแปลง) 
 
18.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง-แรงต่ำ หมู่ที่ 8 สายบ้าน
นายเชิญ มาวิเศษ ไปถึงนานาย
บุญถม กงทอง (พร้อมหมอ้แปลง)  

134,268.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178,759.04 
 

 
 
 

364,722 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 
1.บ้านพ่อบุญมี โทธุโย ไปบา้นนางไพบูลย์ 
ระยะทาง 207 เมตร โคมไฟ 7 หลอด 
2.สามแยกบ้าน นางคำเบ็ง   มณนีิล ไปบ้าน
นายบุญจริง อยู่ยืน ระยะทาง 90 เมตร โคมไฟ 
4 หลอด 
3.สามแยกบ้าน นายบญุศรี บึงบญุยืน ไปบ้าน
นางประยูร จำปาแกว้ ระยะทาง 63 เมตร โคม
ไฟ 3 หลอด 
4.สามแยกบ้านพ่อชัยชนะ หัดสิมมา ไปบ้าน 
แม่ละออง อยูใ่นธรรม ระยะทาง 64 เมตร  
โคมไฟ 3 หลอด 
5.สามแยกบ้านแมสุ่นีย์ จันทวงษ ์ไปบ้านแม่
สอน ครองสนั่น ระยะทาง 64 เมตร โคมไฟ  
3 หลอด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค) 
 
ระยะทาง 1,200 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

 
 

ระยะทาง 1,388 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าในการดำรงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการดำรงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการดำรงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  19.โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประสพพร 
เนื่องสม ไปบ้านนางอัมพร  
 
20.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 สาย
สามแยกบ้านนางจิรวรรณ ไชยแสน 
ไปบ้าน ร.ต.อ.อุดมโชค สิงกุลศิร ิ
 
21.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย
บ้านนายคำปรางค์ มาณะศิลป์ ไป
บ้านนายคำ พาวินิจ 
 
22.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปบา้น
นายเพชร สัตยบัณฑิต 
 
23.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
สายโรงสี ไปบา้นนายบัว 
 
 
 
 

59,156.51 
 
 

 
83,347.45 

 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 

495,000 
 
 
 
 

156,000 
 

ระยะทาง 223 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
ระยะทาง 266 เมตร 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 
 
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร  
ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 250 เมตร ตาม
แบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบล 
หนองไผ ่
 
 
ระยะทาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 81 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 

ประชาชนมีไฟฟ้าในการดำรงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการดำรงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  24.โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 
ตะไก้ หมู่ที่ 5 สายสามแยกบ้าน
นายมนัส-โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตำบลหนองตะไก ้
 
25.โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา
เจริญ หมู่ที่ 6 สายสามแยกศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายชูธง บุญชื่น 
 
26.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นนท์ 
หมู่ที่ 2 สายบ้านนางละมัย  
นินทราช ไปบา้นนางบัวฮอง  
รอดแพง 
 
27.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะ
ไก้ หมู่ที่ 12 บ้านนายประเสริฐ 
คงเกิด ไปบ้านนายดาวเรือง 
 
28.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะ
ไก้ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสนั่น 
เมฆโพธ์ิ 

475,000 
 
 
 
 
 

228,000 
 
 
 
 

101,000 
 
 
 
 
 

298,000 
 
 
 
 

194,000 

ระยะทาง ฝั่งซ้ายกว้างข้างละ 1.0 เมตร ยาว 778 
เมตร ฝั่งขวากว้างข้างละ 1.0 เมตร ยาว 22 เมตร
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 
 
ระยะทาง ยาว 290 เมตร  ตามแบบแปลนและ
ประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
ระยะทาง กว้าง 3.0 เมตร ยาว 74 เมตร ตาม 
แบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล 
ตำบลหนองไผ ่
 
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60x1.0 เมตร จำนวน 33 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 107 ทอ่น บ่อพัก 11 
บ่อ  ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ ่

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพืน้ท่ี 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

    
29.โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสาย
บ้านแม่ผ่อง แย้มบาง ไปบา้นแม่
อนงค์ ธรรมวงศ์  
 
30.โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองหิน หมู่ที่ 8 บริเวณถนน
สายบ้านแม่ถวิล นกยูง ไปห้วย
น้อย 
 
31.โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน 
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกบ้าน 
แม่ถวิล นกยูง ไปสี่แยกบ้านนาย
องอาจ 
 

 
121,000 

 
 
 

 
 

86,000 
 
 
 
 
 

292,000 

 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 68 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 49 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 
 
โดยวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.0 เมตร จำนวน 49 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาล
ตำบลหนองไผ ่
 

 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบระบายน้ำ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่

 

  รวม 31 โครงการ 6,824,053.52   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสรา้งความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ 
(การศึกษาดูงานการเลี้ยงหอย 
เชอรี่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
 

2.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ 
(ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนให้เป็น
สินค้าท่ีระลึกของชุมชน OTOP) 

 

26,850 
 
 

 
 
 

23,130 

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้ประชาชน 
 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้ประชาชน 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริมเพิม่รายได้
ให้แก่คนเองและครอบครัว 

 
 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริมเพิม่รายได้
ให้แก่คนเองและครอบครัว 

 

  รวม 2 โครงการ 49,980   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

3.1แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
 
 
 
 

1.โครงการตั้งจดุตรวจ/ด่านตรวจ
และจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
 
2.อุดหนุนศนูย์ปฏิบัติการร่วมใน
โครงการชว่ยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

60,200 
 
 

 
15,000 

 
 
 

ประชาชนตำบลหนองไผ่และใกลเ้คียง 
 
 
 
อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี
 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้รับการชว่ยเหลือ
ประชาชน ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
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ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจรงิหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

  
 
 
 
 
 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่
การป้องกันตนเอง 
 
 
5.โครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัคร
ราชกุมาร ี
 
6.โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 

154,330 
 
 
 
 

 
165,388 

(สะสม) 
 
 
 
 

 
39,915 

 
 
 
 
 

 
27,500 

 
 
 
 

จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
 
 
 
 
 
บุคลากรในสังกัด 
-ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) 
-อสม 
-กลุ่มสตร ี
-จิตอาสา 
-ประชาชนท่ีสนใจ 
 
ประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบล
หนองไผ ่
 
 
 
 
 
จัดซื้อสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการควบคุมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก เช่น ทรายอะเบท,น้ำยาพ่น
หมอกควัน 

 
 

-กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตำบลหนองไผ่มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวิทยากรหรือครู ก.มีความรู้และทักษะใน
การจัดทำหน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากต้นเอง 
 
 
ประชาชนตำบลหนองไผม่ีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาล อสม.และนักเรียน 
มีความรู้ในการป้องกันและควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 
-ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือกออก 
 



 
 

 

1.5 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

  
 
 
 
 
 

 
3.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่
การป้องกันตนเอง 
 
 
8.โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
หนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ตา้นยาเสพ
ติด 
 
9.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 
10.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
 
11.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
12.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

53,246 
 
 
 
 

 
229,950 

 
 

 

90,000 
 
9,269,300 

 
 
2,144,000 

 
 

84,000 

บุคลากรในสังกัด 
-ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) 
-อสม 
-กลุ่มสตร ี
-จิตอาสา 
-ประชาชนท่ีสนใจ 
 
ประชาชนและเยาวชนตำบลหนองไผ่หันมา 
สนใจกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด 
 
 
จัดซื้ออุปกรณ์แจกจ่ายให้กับชุมชน 
 
สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ ่
 
 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลหนองไผ ่
 

 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล
หนองไผ ่

-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวิทยากรหรือครู ก.มีความรู้และทักษะใน
การจัดทำหน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากต้นเอง 
 
 
ประชาชนและเยาวชนมีความสนใจในกิจกรรม
กีฬามากข้ึน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกล ยาเสพตดิ 
 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีแขง็แรง 
 
ผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
ผู้พิการในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลหนองไผม่คีวามเป็น 
อยูท่ี่ดีขึ้น 
 

  รวม 12 โครงการ 12,332,829   
 
 



 
 

 

1.5 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

4.ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสรมิเพิ่มทักษะและ
พัฒนาการเด็กตำบลหนองไผ ่
 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศกึษา 
 
3.สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ให้แก่ ร.ร ประถมศึกษา
ในเขตตำบลหนองไผ ่
 
4.สนับสนุนโครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5.โครงการถมทีด่ินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองบัวเงิน หมู่ที ่3 
 
6.โครงการถมทีด่ินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 
 
7.โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา 
 
 
 

30,000 
 
 

1,182,870 
 
 

1,708,000 
 
 
 

871,514.18 
 
 

80,000 
 
 
 

199,500 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

เด็กเกิดการพัฒนาในด้านตา่งๆ 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองไผ่ จำนวน  
5 ศูนย ์
 
โรงเรียนในพื้นที ่5 แห่ง 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย ์
 
 
ถมดินเพื่อก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พืน้ท่ี 1 ไร ่
 
 
ถมดินเพื่อก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พื้นที่ 2 ไร่  

 
 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านในตำบล 
 
 
 

เด็กได้รับการพัฒนาใน 
ด้านต่างๆ ตามวัยท่ีสมควรจะได้รบั 
 
เด็กได้รับการพัฒนาใน 
ด้านต่างๆ ตามวัยที่สมควรจะได้รบั 
 
เด็กนักเรยีนได้รับประทานอาหารกลางวันและ
ส่งเสริมด้านโภชนาการทีด่ ี
 
 
เด็กเล็กมีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง 
 
 
พื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก 
 
 
พื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 
 
 



 
 

 

 
1.5 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

  8.อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี
ตามโครงการขบวนแหง่าน
ประจำปีทุ่งศรเีมือง 
 
9.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านหนองนาเจริญ 
 
10.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน 

10,000 
 
 
 

1,875,000 
 

 
1,900,000 

สนับสนุนกิจกรรมตามประจำปีทุ่งศรีเมือง
โครงการขบวนแห่งาน 

 
 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองนาเจริญ
ขนาด 51-80 คน แบบท่ี สถ.ศพด.2 
 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองบัวเงิน
ขนาด 51-80 คน แบบท่ี สถ.ศพด.2 

ประชาชนมีความพึงพอใจและรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม 
 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ีในการสง่เสริม
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ีในการสง่เสริม
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

  รวม 10 โครงการ 7,886,884.18   
5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการและ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
5.10 แผนงานการเกษตร 

1.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 
 
2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ  
 

19,560 
 
 

19,990 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 6 ครั้ง 
 
 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตฯิ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมและให้
ความร่วมมือทุกชุมชน 
 
ตำบลหนองไผ่มีพื้นท่ีป่าเพิม่มากขึน้ 
 

  รวม 2 โครงการ 39,550   
6.ยุทธศาสตร์การ
สง่เสริมการให้บริการ
สาธารณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลหนองไผ ่

167,075 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
หนองไผ ่

 
 

 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
หนองไผ่สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 

 

1.5 การประเมนิผลการทำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาทีด่ำเนินการจริง จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

  2.โครงการทำความสะอาดถนน
ในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบล
หนองไผ ่
 
 
 
 
3.โครงการจัดทำการนำระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) มา
ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
4.โครงการส่งเสรมิความรู้แก่
ประชาชน พรบ.ภาษีที่ดนิฯ 
 
5.โครงการต่อเติมหลังคาพร้อม
เทพื้นคอนกรีตและรางระบายน้ำ
บริเวณด้านข้างทางทิศตะวันตก
อาคารสำนักปลัดเทศบาล 
 
6.โครงการ 5 ส. 
 
 

16,695 
 
 
 
 
 
 

65,181.96 
 
 
 
 

41,850 
 
 

84,000 
 
 
 

 
0 

ทำความสะอาดถนนหรือพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 
 
 

 
 

จัดทำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
เขตพื้นท่ีตำบล 
หนองไผ ่
 
 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบลหนองไผ่ จำนวน  
12 หมู่บ้าน 
 
กว้าง 3.8 เมตร ยาว 7.6 เมตร พื้นคอนกรีต 
กว้าง 3.8 เมตร ยาว 7.6 เมตร  
ตามแบบแปลน ทต.หนองไผ ่
 
 
พนักงานเทศบาล 

-สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด 
สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
-ทุกภาคส่วนร่วมกันทำใหต้ำบลหนองไผ่เป็น
เมืองสะอาด มีความปลอดภยั 
ร่มรื่น และน่าอยู่เข้าสูส่ังคมที่มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
 
ศักยภาพในการบริหารจดัการและการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
ภาษีที่ดินฯ เพิ่มขึ้น 
 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้รับความสะดวกใน
การติดต่อราชการ 
 
 
 
พนักงานเทศบาลทุกคนมีความเปน็น้ำหนึ่งใจ 
เดียวกันมีความสามัคคีช่วยให้องค์กรมีความ
เข้มแข็ง และปรับเปลีย่นทัศนคติในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

  รวม 6 โครงการ 374,801.96   
  รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ 27,508,098.66   



 
 

 

    1.6 ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะอื่นๆ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางดุจเดือนไปบ้านนางเพญ็ศรี 
หมู่ที่ 6 
 
2.โครงการตดิตั้งสญัญาณไฟ
จราจร สามแยกหน้าสถานรีถไฟ 
บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 
 
3.โครงการตดิตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบา้นหนองตะไก้เหนือ หมู่ที ่
5 ไปบ้านหนองนาเจริญ 
 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้าน จ.ส.อ.สนิท ไปสามแยก  
ร.ต.ประเสริฐ หมู่ที ่7 
 
5.โครงการถนน คสล.จากบ้าน
นายชัยรบ เนื่องสม ไปบ้านนาง
อัมพร หมู่ที่ 10 
 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 สายบ้าน ร.ต.อ.อุดมโชค 
สงิหกุลศริิ ไปบ้านนางจริวรรณ 
ไชยแสน 

394,00 
 

 
 

49,800 
 
 

 
49,800 

 
 

 
420,000 

 
 
 

165,000 
 

 
 

120,000 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่
ได้รับความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
ประชาชนในพืน้ท่ีตำบลหนองไผ่
ได้รับความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพื้นทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 

จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง  
 
 
จำนวนจุดเสี่ยงท่ีไดร้ับ
การติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ 
 
จำนวนจุดเสี่ยงท่ีไดร้ับ
การติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง  
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 

 



 
 

 

    1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนนิการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  
 
 
 
 
 
 
 

7.โครงการก่อสร้างกำแพงขอบ
ถนนท่ีติดบริเวณห้วยสามพาด 
บ้านทอนกลาง หมู่ที ่9 
 
8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู ่
5 สายถนนบ้านหนองตะไก้ไป 
เชียงกรม ตามลำห้วยแสง 
 
9.โครงการปรับปรุงถนน 
ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที ่6 สาย
บ้านนายมนตรี  ภูสงัด ไปบ้านนาง
สมพิศ วังภูมิใหญ ่
 
10.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
สายบ้านนางสุนยี์ จันทวงษ ์ไป
บ้านนางศริกุล โพธิ์ศร ี
 
11.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
 
 
 
 

397,000 
 
 

 
99,000 

 
 
 

97,200 
 

 
 

 
 

250,000 
 
 

 
 

448,000 
 

ประชาชนในพื้นทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพ้ืนท่ี 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 

จำนวนกำแพงที ่
ก่อสร้าง 
 
 
จำนวน ถนน ลูกรังท่ี
ก่อสร้าง 
 
 
จำนวน ถนน ลูกรังท่ี 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 



 
 

 

 1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลทีส่ำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  
 
 

12.โครงการขดุลอกร่องระบายนำ้  
สายศาลา หมู่ที่ 3 ไปสี่แยก 
โรงสีเก่า 
 
13.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 สาย
บ้านนางจันทร์เพ็ง ทำวงษ์ศรี ไป
บ้านนายเรืองศลิป์ ประภาสพงษ ์
 
14.ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
สายทางเข้าหมูบ่้านไปวดัทัศนียเขต 
 
15.โครงการวางระบบท่อ
น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที ่4 
 
16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ที่ 1 
 
 
17.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
หมู่ที่ 3 สายสามแยก วัดอุทิศ-ยา
ราม ไปถนนมิตรภาพ (พร้อมหม้อ
แปลง) 

22,000 
 
 
 

180,000 
 
 
 
 

388,000 
 
 
 

394,000 
 
 
 

134,268.52 
 
 
 

178,759.04 

ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
ประชาชน หมู่ที่ 4 มนี้ำ 
ประปาในการอุปโภคอย่าง
พอเพียง 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวติและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึน้ 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

จำนวนร่องระบายนำ้ 
ที่ขุดลอก 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
จำนวนท่อน้ำท่ีวาง 
ท่อน้ำ 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 



 
 

 

  1.6 ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วดั (KPI) 

  18.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หมู่ที่ 8 สาย
บ้านนายเชิญ มาวิเศษ ไปถึงนา 
นายบุญถม กงทอง (พร้อมหม้อ
แปลง)  
 
19.โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประสพพร 
เนื่องสม ไปบ้านนางอัมพร  
 
20.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 สาย
สามแยกบ้านนางจิรวรรณ ไชย
แสน ไปบ้าน ร.ต.อ.อดุมโชค  
สิงกุลศิร ิ
 
21.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย
บ้านนายคำปรางค์ มาณะศิลป์ ไป
บ้านนายคำ พาวินิจ 
 
22.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปบา้น
นายเพชร สัตยบัณฑิต 

364,722 
 
 
 
 
 

59,156.51 
 
 

 
83,347.45 

 
 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 

495,000 
 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ดำรงชีวิตและมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 

จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูง 
 
 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 
 
จำนวนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 



 
 

 

  1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วดั (KPI) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
สายโรงสี ไปบา้นนายบัว 
 
24.โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง- 
ตะไก้ หมู่ที่ 5 สายสามแยกบ้าน 
นายมนัส-โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองตะไก ้

 
25.โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา
เจริญ หมู่ที่ 6 สายสามแยกศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายชูธง บุญชื่น 
 
26.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นนท์ 
หมู่ที่ 2 สายบ้านนางละมัย  
นินทราช ไปบา้นนางบัวฮอง  
รอดแพง 
 
27.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที่ 12 บ้านนายประเสริฐ       
คงเกิด ไปบ้านนายดาวเรือง 

156,000 
 
 

 
475,000 

 
 
 
 
 

228,000 
 
 

 
 

101,000 
 

 
 
 
 

298,000 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 

จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 



 
 

 

     1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วดั (KPI) 

 
 
 
 

 28.โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสนั่น เมฆโพธิ ์
 
29.โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองไผ ่หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสาย
บ้านแม่ผ่อง แย้มบาง ไปบา้นแม่
อนงค์ ธรรมวงศ์  
 
30.โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองหิน หมู่ที่ 8 บริเวณถนนสาย
บ้านแมถ่วิล นกยูง ไปห้วยน้อย 
 
31.โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น บ้าน 
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกบ้าน 
แม่ถวิล นกยูง ไปสี่แยกบ้านนาย
องอาจ 

194,000 
 
 
 

121,000 
 
 
 

 
 

86,000 
 
 
 

 
292,000 

 
 
 

ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำ เพื่อแกไ้ขปัญหานำ้
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำ เพือ่แกไ้ขปัญหานำ้
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
ประชาชนในหมู่บ้านมรีะบบ
ระบายน้ำ เพื่อแกไ้ขปัญหานำ้
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 
 
 
จำนวนทางระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 
 

  รวม 31 โครงการ 6,824,053.52   
 
 



 
 

 

  1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วดั (KPI) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสรา้งความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ 
(การศึกษาดูงานการเลี้ยงหอย 
เชอรี่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

2.โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ 
(ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนให้เป็น
สินค้าที่ระลึกของชุมชน OTOP) 

 

26,850 
 
 

 
 

23,130 

ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริม
เพิม่รายได้ใหแ้ก่คนเองและ
ครอบครัว 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริม
เพิม่รายได้ใหแ้ก่คนเองและ
ครอบครัว 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพ 

  รวม 2 โครงการ 49,980   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

3.1 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
 

1.โครงการตั้งจดุตรวจ/ด่านตรวจ
และจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

 
2.อุดหนุนศนูย์ปฏิบัติการร่วมใน
โครงการชว่ยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

 

60,200 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้รับการ
ช่วยเหลือประชาชน ได้สะดวก
และรวดเร็ว 
 

จำนวนจุดตรวจ/ด่าน
ตรวจและจุดบริการ
ประชาชน 
 
จำนวนงบประมาณ 
ที่ได้อุดหนุน 
 

 
 
 



 
 

 

 1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
3.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 
 
 
 
5.โครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลักษณ์อัครราชกุมาร ี
 

 
154,330 

 
 
 
 
 
 

165,388 
(สะสม) 

 
 
 
 
 
 

39,915 
 
 
 
 
 

 
-กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
ตำบลหนองไผ่มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวิทยากรหรือครู ก.มีความรู้
และทักษะในการจดัทำ
หน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความตระหนัก
และสามารถป้องกันโรคระบาด
โดยเริ่มจากต้นเอง 
 
ประชาชนตำบลหนองไผม่ี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

 
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 
 
 
 
 
มีทีมวิทยากร หรือ 
ครู ก. 
 
 
 
 
 
 
ประชากร สุนัขและ
แมว 
 

 
  
 



 
 

 

1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงนิที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
6.โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
7.โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 
 
 
 
8.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนอง
ไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพตดิ 
 
 
 
9.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

 
27,500 

 
 
 
 
 
 

53,246 
 
 
 
 
 
 
 

229,950 
 
 
 
 

90,000 
 

 
-ประชาชนในเขตเทศบาล 
 อสม.และนักเรียน มีความรู้ใน
การป้องกันและควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 
-ไม่มีการระบาดของโรคไข้
เลือกออก 
 
-มีทีมวิทยากรหรือครูก. 
-ทีมวทิยากรหรือครู ก.มี
ความรู้และทักษะในการจดัทำ
หน้ากาก 
-ประชาชนเกิดความตระหนัก
และสามารถป้องกันโรค
ระบาดโดยเริ่มจากต้นเอง 
 
ประชาชนและเยาวชนมีความ
สนใจในกิจกรรมกีฬามากขึ้น  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรง 
 

 
จำนวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
ในตำบลลดลง 
 
 
 
 
มีทมีวิทยากร หรือครู ก. 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชาชนและ
เยาวชนตำบลหนองไผ ่
 
 
 
จำนวนของหมู่บ้านที่
ได้รับอุปกรณ์กีฬา 
 
 



 
 

 

 1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  
 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
10.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
 
 
11.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
12.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

 
 

9,269,300 
 
 
 

2,144,000 
 
 
 

84,000 

 
 
ผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
 
ผู้พิการในตำบลหนองไผ ่
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลหนองไผม่ี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 
 
ร้อยละของผูสู้งอายทุี่
ได้รับการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพ 
 
ร้อยละของผู้พิการที่
ได้รับการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพ 
 
ร้อยละของผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 

  รวม 12 โครงการ 12,332,829   
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ
การศึกษา อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 1.โครงการส่งเสรมิเพิ่มทักษะและ
พัฒนาการเด็กตำบลหนองไผ ่
 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศกึษา 
 
3.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ให้แก่ ร.ร ประถมศึกษาในเขตตำบล
หนองไผ ่
 

30,000 
 

 
1,182,870 

 
 

1,708,000 
 

เด็กได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ
ตามวัยที่สมควรจะได้รับ 
 
เด็กได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ
ตามวัยท่ีสมควรจะได้รับ 
 
เด็กนักเรยีนได้รับประทานอาหาร
กลางวันและส่ง 
เสรมิด้านโภชนาการที่ด ี

จำนวนเด็กเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กที่
ได้รับการสนบัสนุน 
 
จำนวนโรงเรยีนที่ไดร้ับ
การสนับสนุน 
 



 
 

 

1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลทีไ่ด้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  4.สนบัสนุนโครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5.โครงการถมทีด่ินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 
 
6.โครงการถมทีด่ินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 
 
7.โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา 
 
 
8.อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการขบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง 
 
9.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านหนองนาเจริญ 
 
 
10.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวเงิน 
 

871,514.18 
 

 
80,000 

 
 

 
199,500 

 
 
 

30,000 
 
 

10,000 
 

 
1,875,000 

 
 
 

1,900,000 

เด็กเล็กมีร่างกายสมบรูณ์
แข็งแรง 
 
พืน้ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
พื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมและมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
ประชาชนมีความพึงพอใจและ
รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ีในการ
สง่เสริมพฒันาการที่เหมาะสม 
ตามวัย 
 
เด็กวัยก่อนเรยีนมสีถานท่ีในการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม 
ตามวัย 

จำนวนศูนย์เด็กเล็กท่ี
ได้รับการสนบัสนุน 
 
จำนวนเด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
จำนวนเด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
 
 
จำนวนศูนย์เด็กเล็กท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

  รวม 10 โครงการ 7,886,884.18   



 
 

 

1.6 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
5.10 แผนงานการ 
เกษตร 

1.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 
 
 
2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ  
 

19,560 
 

 
 

19,990 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม
กิจกรรมและให้ความร่วมมือทุก
ชุมชน 
 
ตำบลหนองไผ่มีพื้นท่ีป่าเพิม่
มากขึ้น 
 

จำนวนครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

  รวม 2 โครงการ 39,550   
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการ
ให้บริการสาธารณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
หนองไผ ่
 
2.โครงการทำความสะอาดถนนใน
หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนองไผ ่
 
 
 
 
 
 

167,075 
 
 
 
 
 

 
16,695 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
หนองไผ่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
-สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มี
ความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ 
น่ามอง 
-ทุกภาคส่วนร่วมกันทำใหต้ำบล
หนองไผ่เป็นเมืองสะอาด มีความ
ปลอดภัย ร่มรื่น และน่าอยูเ่ข้า 
สู่สังคมที่มคีวามสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 

ร้อยละ 90 ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
จำนวนถนนหรือพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลตำบลหนอง
ไผ่ที่มีการทำความ
สะอาดเก็บขยะ ถาง-
หญ้า ตัดต้นไม้ริมทาง 



 
 

 

1.6 ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนนิงานในปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)  
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  3.โครงการจัดทำการนำระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) มาใช้ใน
การจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 
4.โครงการส่งเสรมิความรู้แก่
ประชาชน พรบ.ภาษีที่ดินฯ 
 
5.โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมเท
พื้นคอนกรีตและรางระบายน้ำ
บริเวณด้านข้างทางทิศตะวันตก
อาคารสำนักปลัดเทศบาล 
 
6.โครงการ 5 ส. 
 
 

65,181.96 
 
 
 

 
41,850 

 
 

84,000 
 
 
 
 

0 

ศักยภาพในการบริหารจดัการ
และการปฏิบัติงานจดัเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 
 
 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินฯเพิ่มขึ้น 
 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการตดิต่อ 
ราชการ 
 
 
พนักงานเทศบาลทุกคนมีความ
เป็นน้ำหนึ่งใจ 
เดียวกันมีความสามัคค ี
ช่วยให้องคก์รมีความเข้มแข็ง 
และปรับเปลีย่นทัศนคติในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

ร้อยละของการจัดเก็บ
ภาษีที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
จำนวนผู้ที่ได้รับการฝึก 
อบรม 
 
จำนวนอาคารที่ต่อเติม 
 
 
 
 
จำนวนพนักงานเทศบาล 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

  รวม 6 โครงการ 374,801.96   
  รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ 27,508,098.66   

 
 
 



 
 

 

1.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    

 ยุทธศาสตร์ 
ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ 

- ด้ านบริก าร ชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง สำนักปลัด 
กองวิชาการ 
กองคลัง 

31 6,824,053.52 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด กองวิชาการ 
กองคลัง 
กองช่าง 

1 49,980 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานศาสนาและวฒันธรรม 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

สำนักปลัด 
 

กองวชิาการ 
กองคลัง 
กองช่าง 

3 
4 
0 
2 
3 

229,530 
286,049 

0 
319,950 

11,497,300 
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการศึกษา อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานการศึกษา 
 
 

สำนักปลัด กองวิชาการ 
กองคลัง 
กองช่าง 

10 
 

7,886,884.18 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการเกษตร 
 

สำนักปลัด กองวิชาการ 
กองคลัง 
กองช่าง 

1 
1 

19,560 
19,990 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการให้บริการ
สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

สำนกัปลัด 
กองวิชาการ 
กองคลัง 
กองช่าง 

4 
2 
 

267,770 
107,031.96 

รวม     63 24,978,098.66 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผลการดำเนินงานโครงการตามบญัชีครุภัณฑ์  

ที ่ ประเภท ดำเนินการ งบประมาณ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

งบประมาณ 

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 14 114,860 0 0    14 114,860 
2 ครุภัณฑ์การเกษตร 2 91,145 0 0 2 91,145 
3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 18,980 0 0 1 18,980 
4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 32,000 0 0 2 32,000 
5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 0 0 
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 39,850 0 0 1 39,850 
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 126,300 0 0 8 126,300 
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
1 839,000 0 0 1 839,000 

9 ครุภัณฑ์สำรวจ 0 0 2 5,500 2 5,500 
10 ครุภัณฑ์การศึกษา 1 59,600 0 0 1 59,600 

 รวม 30 1,321,735 2 5,500 32 1,327,235 
 

บัญชีครุภัณฑ์ ทีไ่ด้ดำเนินการ  

ลำดับ
ที ่

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะไม้วางโต๊ะหมู่
บูชา จำนวน ๑ ตัว  

6,000.00 6,000.00 

2 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ
เหล็กขนาด ๔ ฟุต 
จำนวน ๑ ตัว 

5,000.00 5,000.00 

3 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานแบบ
ล้อหมุน จำนวน ๑ ตัว 

2,000.00 2,000.00 

4 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน
เทศบาล จำนวน ๑ ตัว 

ต้ังรายการใหม่ 
7,000.00 

7,000.00 

5 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
ประจำที่ ระบบ IP 
Phone 

ตั้งรายการใหม่ 
19,260.00 

19,260.00 

6 งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อชุดโซฟารับแขก
แบบ 3 ชิ้น พร้อมโต้ะ
กลาง 

ตั้งรายการใหม่ 
11,900.00 

11,900.00 

7 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เอนกประสงค์
ไม้ 

ตั้งรายการใหม่ 
3,900.00 

3,900.00 



 
 

 

ลำดับ
ที ่

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

8 
งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ
เหล็กขนาด 5 ฟุต 

จำนวน ๑ ตัว 

ตั้งรายการใหม่ 
7,600.00 

7,500.00 

9 งานวางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ
เหล็กขนาด 5 ฟุต 
จำนวน ๑ ตัว 

7,600.00 7,500.00 

10 งานวางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน
เทศบาล จำนวน ๑ ตัว 

3,000.00 3,000.00 

11 งาน
บริหารงาน

คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เกบ็เอกสาร 
(มอก.) 2 บาน  
จำนวน 1 หลัง 

22,000.00 22,000.00 

12 งาน
บริหารงาน

คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต  
จำนวน 1 ตัว 

5,000.00 5,000.00 

13 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตูบ้านเลื่อน 
จำนวน 1 หลัง 

ต้ังรายการใหม่ 
4,000.00 

4,000.00 

14 งานระดบัก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อพัดลมโคจร 
ขนาด 18 นิ้ว  

ต้ังรายการใหม่ 
10,800.00 

10,800.00 

15 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ  
220 v ขนาด 3 hp 
จำนวน 2 เครื่อง 

20,000.00 14,130.00 

16 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ
ไฟฟ้า 220 v ขนาด 
3 hp จำนวน 6 
เครื่อง 

78,000.00 77,015.00 

17 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า  
ขนาด 30 mm 
จำนวน 1 ตัว 
 

20,000.00 18,980.00 

 



 
 

 

ลำดับ
ที ่

งาน หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

18 งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
เคลื่อนทีแ่บบลากจูง 
จำนวน ๑ ชุด 

10,000.00 10,000.00 

19 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 3 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 เครื่อง  

23,300.00 22,000.00 

20 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์งาน
บ้านงานครวั 

จัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด 

40,000.00 39,850.00 

21 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 
เครื่อง 

ตั้งรายการใหม่ 
22,000.00 

22,000.00 

22 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction จำนวน 
1 เครื่อง 

ตั้งรายการใหม่ 
10,000.00 

10,000.00 

23 งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.00 21,500.00 

24 งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบ all in one จำนวน 
1 เครื่อง 

ตั้งรายการใหม่ 
17,000.00 

17,000.00 

25 งานบริหาร
ทั่วไปเกีย่วกับ

การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมีกพิมพ์ 

ตั้งรายการใหม่ 
4,300.00 

4,300.00 

26 งานบริหาร
ทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.00 22,000.00 

27 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ

สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

ตั้งรายการใหม่ 
22,000.00 

22,000.00 

28 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกบั

สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จดัซื้อเครื่องสำรองไฟ 
จำนวน 1 เครื่อง 

ตั้งรายการใหม่ 
7,500.00 

7,500.00 



 
 

 

 
ลำดับ

ที ่
งาน หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

29 งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซื้อรถกระบะ 4 
ประตู จำนวน 1 คัน 
 

854,000.00 839,000.00 

30 งานระดับ
ก่อนวัยเรียน

และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

61,400.00 59,600.00 

 รวม  30  โครงการ 1,348,560.00 1,321,735.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 1.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 56 86.15 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในเขตจังหวัด       10 8 80 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 60 

รวมคะแนน  100 87 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การ
เลือกตัง้  ฯลฯ 

3 2 66.67  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท้ อ ง ถิ่ น  (ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ น ธรรม  เช่ น  การนั บ ถื อศาสน า 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100  

 
 
 
 



 
 

 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น นำ้ ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 1 50  

1 .9  การประชุมป ระชาคมท้ องถิ่ น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนิ นการ
ป ระชุ ม ป ระช าค ม ท้ อ งถิ่ น  โด ย ใช้
กระบ วนการ ร่วมคิ ด   ร่ วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ 

3 3 100  

รวม 20 18 90  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล
หนองไผ่  ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ นโยบายของผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น  ร ว ม ถึ ง ค ว าม เชื่ อ ม โย ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิน่ 

1 1 100  

2.3 การวิ เคราะ ห์ทางสั งคม  เช่น  ด้ าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 50  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

 
 



 
 

 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รับ  และการเบิกจ่ ายงบประมาณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 50  

2 .9  ผลที่ ได้ รับ จากการดำ เนิ น งาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ ผ่ านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2565 

1 1 100  

รวม 15 13 86.67  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้มีการนำเสนอข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่

ส อด คล้ อ งกั บ สภ าพ สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒ นาที่ สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่
ในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันต้องการจะ
เป็ นหรือบ รรลุ ถึ งอน าคตอย่ า งชั ด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 
และสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

5 4 80  

 
 
 
 
 



 
 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
หนองไผ่ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสด งให้ เห็ น ถึ งค วามชั ด เจน ใน สิ่ ง ที่ จ ะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
หรอืแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้ องถิ่ นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจ ากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 

5 4 80  

 
 
 
 



 
 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เปน็ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80  

 รวม 65 56 87  

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรปุคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 4 40 
3 การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54 90 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 83 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในแตล่ะประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์
ของเทศบ าลตำบลหนองไผ่  (ใช้ การ
วิ เค ราะห์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00  

รวม 10 9 90.00  
 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้ เท่ าไหร่  จำนวนที่ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

10 
 

5 

 
 

2 

 
 

40 

 

2.2  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact) โค รงการที่ ด ำ เนิ น การใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 2 40.00  

รวม 10 4 40  
 
 
 

 



 
 

 

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 
 

4 

 
 

80 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80.00  
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทับหมันในมิติตา่ง ๆ จนนำไปสู่การจดัทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทับหมันที่มีพืน้ท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

 
4 

 
80.00 

 

4.2  วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80.00  

รวม 10 8 80.00  



 
 

 

 2.6 โครงการพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นใน ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 80  

 
 
 
 
 



 
 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5  เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 80  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 80  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิงประจักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 4 80  

 
 
 
 



 
 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ี ชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวดัได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แ ละมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะ จง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัด และ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100  

รวม 60 54 90  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะอ่ืนๆ 

มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางให้ เดินทางสะดวกและปลอดภัย  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนมีการขยายแนวสายไฟฟ้าที่มีการเกษตร มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค  
เป็นมาตรฐานและทั่วถึงทุกครวัเรือน 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มอาชีพและศูนย์ OTOP ขึ้นในหมู่บ้าน เพ่ือ

จำหน่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และสร้างกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
ไอโอดีน ส่งเสริมการเพาะเห็ด อ่ืนๆ  

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยของท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ ๑๖๖๙ ฉุกเฉินให้การ

ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทันท่วงที  เครือข่ายชุมชน  เช่น  เจา้หน้าที่ตำรวจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกนัและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่งเสริมให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถกู้ชีพ และอ่ืนๆ 

มีการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มุง่เน้นการประกอบอาชีพสร้าง
สัมพันธ์อันดีในชุมชนและสังคม มีความเอ้ืออาทรเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์  โดยบริการให้ถึงบ้านทุกหมู่บ้านและเท่าเทียมกัน และมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนสูงสุด  

ส่งเสริมชาวบ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
ควบคุมและป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน) 

1.1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย ซึ่งศนูย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการสมวัย มีการพัฒนาและสร้างโอกาสการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพพลานามยัเด็กวัยก่อนเรียนและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน  
   ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น บูรณาการและส่งเสริมให้เป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตลอดทั้งส่งเสริมให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป  เช่น งานทอดเทียน บุญกฐิน และอ่ืนๆ 
 
 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ส่งเสริมใหชุ้มชนน่าอยู่ สะอาด สวยงาม รณรงค์ปลูกต้นไม้ คัดแยกขยะและพัฒนาปรับปรุง
หนองน้ำสาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 



 
 

 

มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และ
เคารพเสียงส่วนน้อย 
        1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้
ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน  63  โครงการ โครงการครุภัณฑ์จำนวน 30 โครงการ ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบนำไปสูอ่นาคต 
  (๑.๑)  เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน ประกอบกับระเบียบ กฎหมายที่ล้าหลังขาดการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   

  (๑.๒)  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
และอาจเกิดความเบือ่หน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน   

  (๑.๓)  ปัญหาความต้องการในชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ เนื่องจากข้อจำกดัของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มอียู่อย่างจำกัด   

   
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะ
ทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น 
   (๒.2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
   (2.3) ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
   (2.4) ควรมีการติดตามโครงการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เช่น โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 
   (2.5) ควรตั้งงบประมาณในงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายให้เพียงพอเพ่ือจ่าย     
ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น ปัญหาภัยแล้ง วาตภัยหรือจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพ่ิมอีก 1 คัน เพ่ือให้
เพียงพอต่อประชาชนในพื้นท่ี 
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