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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว        
และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย             
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท ศบ าล ตำบล ห นอ งคว าย  ป ระจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2563 ข้ึน เพื่ อรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการต ิด ต า ม            
ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดต าม ฉบ ับ นี ้จ ะ ส าม า ร ถ เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย          
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี  1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันนั้นมีอำนาจหน้าที่  ภารกิจเพิ่มมากข้ึน แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณ์   ดั งนั้น   เพื่ อ ให้การดำเนิ นงานขององค์กรปกครองเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ              
และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถ่ินของตน  “แผนพัฒนาท้องถ่ิน”  
ซึ่งในปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน
เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วย 
 ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ  5  ประการ  คือ  (1)  เป็นการลดความไม่แน่นอน  
และปัญหาความยุ่งยากซับซอ้นที่จะเกดิข้ึนในอนาคต  (2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ  เข้ามา
ในองค์กร  (3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  (4)  เป็นการลดความ 
สูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  และ  (5)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  ดังนั้นการ
วางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ  ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นการประหยัด    
ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  พัฒนา
แรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 2.1  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองควาย  และสามารถ
แก้ไขปัญหา ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน  
 2.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี แผนพัฒ นาท้อ ง ถิ่นที ่ ดี
เท ่า ไร ก็ตาม  แต่หากสามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานที่ เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า  ผลจาก
การดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด  6  การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ข้อ  28, 29, 
30  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่   3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  11, 12, 13   นำไปสู่การวัด
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ความสำเร็จ ประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เพียงใด  ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป  
เทศบาลตำบลหนองควาย  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝา่ย ทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทน
ประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลอืกจำนวนสองคน การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้
การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ
และวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการ
อย่างแท้จริง    
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. กำหนดแนวทาง วิธี การในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 1. สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย 
2. เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
เทศบาลตำบลหนองควาย 

1. จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี  
เพื่อรับทราบผลจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปราย
และเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
3. ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ  และได้เสนอความเห็น  หรือการต้ัง
ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ
และได้เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
ในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ 

สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไ ด้
รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2. เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว 
2. ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3. อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



4 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 การทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้
พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองควาย  ดังนี้  
 4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
  (๑) แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  (๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  

 แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  
และระยะ  12  เดือน   

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 4.๒ การประเมนิผลในเชิงคณุภาพ  
  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้ม ีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 
มีดังนี ้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ในภาพรวม  

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
หนองควายในแต่ละยุทธศาสตร์  
 4.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ  
 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตาม ความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 5.1 ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย
เพียงใด  
 5.2 ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
ข้ันตอน การปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้  ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 5.3 ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลง มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น          
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การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ ยนแปลง
หน่วยงานที่ รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น  
 5.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกจิกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งมาตรการ
ใหม่ให้ เหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 5.5 ทำให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอน
การทำงานของแผนงาน ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้
หมดไป  
 5.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 5.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบ
ผลของ การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
โครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ 
เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การ สนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุน
ทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)  
 5.8 การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง 
และปัญหา อุปสรรคเหล่าน้ีได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  
 5.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มี
โครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำใหท้ราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเรจ็ หรือ
ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
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ส่วนท่ี  2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดำเนินการได ้
 (50 โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
เทศบัญญัต ิ

+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

231 69,060,050 

22.94 28.19 81.39 

2 ตั้งในเทศบญัญัติ
งบประมาณ 

142 43,212,620 

3 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

46 10,909,000 

4 จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 

- เทศบญัญัติ = 
142 

- จ่ายขาด 

เงินสะสม  = 46 

188 54,121,620 

5 สามารถ
ดำเนินการได ้
 

50 7,376,077.60 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 2.2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)  

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนนิการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงาน  

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมรีะบบติดตามทีด่ีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้งบประมาณ (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
- การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ

การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน  
2.2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)  

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิง่หนึ่งทีจ่ำเป็นสาหรบัการดำเนินการ เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งข้ึนอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น 
ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่ง
ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป  

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 
ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็น
การบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
หรือไม่ อย่างไร การประเมินผลจงึเป็นสว่นหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัด
และบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเปน็อย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อย
เพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการ
ตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็น
ผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ  
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2.2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล  
2.2.3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
2.2.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี  พ.ศ. 2563 
2.2.3.3 การประเมินความพงึพอใจของประชาชน  

2.2.4  ประเภทของระบบติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายใน

โครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลัง
ดำเนินงานอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภท
ของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี ้ 

2.2.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณา
ว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและ
ตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิต
ออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้  

2.2.4.2 การติดตามข้ันตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการ
ดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุม่เปา้หมายและการดำเนินงานโครงการสูผู่้รบั
ประโยชน์จากโครงการเหล่าน้ี ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเช่ือมต่อประสาน
ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผูร้บัประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงาน 
คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผล
กระทบที่เกิดข้ึน  

2.2.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

ดังต่อไปนี ้ 
2.2.5.1 ข้ันตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยข้ันตอนย่อย

ดังต่อไปนี ้ 
(1) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภท

ย่อมมีความเกี่ยวข้องงบประมาณ  ค่าใช้จ่าย  และเวลาที่ใช้ดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
กำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธี
ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่
ผู้บริหารใช้ โครงการ  จึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ ต้อ งการ ได้รับ จากก ารติดต าม
ประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

 - การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้  โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ  

 - การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้าน
ประสิทธิภาพของโครงการและได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  
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(2) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ  เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตาม
โครงการให้ เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่
ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ  และการติดตามโครงการต่างๆ หาก
บุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้
การประสานงานการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  

(3) กำหนดกรอบและเนื้ อหาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/ กิจกรรม
ต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวช้ีวัดข้ึนมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้
ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผล
การติดตาม  

2.2.5.2 ข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล  เป็นขั ้น ตอ นที ่
ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ติดตามในข้ันต่อไป ข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล แบ่งออกได้เป็น 3 ข้ันตอน 
ดังต่อไปนี ้ 

(1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตาม
และประเมินผลควรกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็น
ตัวช้ีวัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

(2) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (1.1)  
(3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา 

แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวช้ีวัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน  
2.2.5.2 ข้ันตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล

ตามตัวช้ีวัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่
ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำ
รายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในระบบ
ติดตามหนึ่ง ๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง  3  ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงาน
และจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ข้ึนอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม  เช่น งบประมาณ ระยะเวลา 
บุคลากร เป็นต้น  

ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาใน
ลักษณะรายงานราย เดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ข้ึนอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน 
รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลใน
รายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก 2 ประเภท ต่อไป  

ข. รายงานข้ันกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำข้ึนในช่วงการ
ดำเนินโครงการเน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลัก ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ 
หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด  
 ค . รายงานข้ันสุดท้ าย  (Final Report) เนื้ อหาในรายงานกล่าวถึงการ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้น ๆ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบ
งบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่ เ กิด ขึ้นจริง กับ เป้าห มายที ่
กำหนดไว้ ซึ่ งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ  

โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลตำบลหนองควาย  ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง 
โดยเฉพาะประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ  และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชน อย่า ง ไรก็ตามรูปแบบที่ ใช้ร ายงานการติดตาม ให้ประชาชนใน
ท้อง ถ่ินทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่น 
ๆ ได้ เช่น การแจกหนังสือเล่มเล็ก ๆ การติดประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคม
ท้องถ่ิน เป็นต้น 
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ส่วนท่ี  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
ส่วนท่ี  ๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมตำบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

✓  

ส่วนท่ี  ๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

เครื่องมือท่ีใช้ในการตดิตามและประเมินผลในเชิงปรมิาณ 



     
 ๑๒ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  และระยะ 12  เดือน 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ .ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  ๓  เดือน  (รายไตรมาส)  
และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  2563 
 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จงัหวัด

เชียงใหม ่
๑.๒  รายงานผลการดำเนนิงานรายไตรมาส 

 (๑)  ไตรมาสที่  ๑   (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕62)  
 (๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕63) 
 (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕63)   

     (๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕63) 
๑.๓  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน   

   (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 –  กันยายน  ๒๕63 
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ส่วนท่ี  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

123 73,260,700 44 19,377,700 82 34,828,000 38 17,296,300 16 16,025,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 8 1,205,000 14 1,697,000 9 1,155,000 7 1,255,000 7 1,005,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 50,000 6 130,000 9 215,000 9 215,000 8 185,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 551,000 12 611,600 11 541,000 13 641,000 13 641,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

59 24,832,196 61 25,778,226 76 29,834,350 84 30,985,550 81 33,091,350 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 8 250,000 10 245,000 8 990,000 8 2,360,000 6 210,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

29 1,755,000 39 10,821,000 36 1,496,700 37 4,416,200 34 2,425,000 

รวม 242 101,903,896 186 58,660,526 231 69,060,050 196 57,169,050 165 53,582,350 
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เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
  

แผนการดำเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด  

งบประมาณ 
 
 
 
  

คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ท้ังหมด 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด  

งบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ท้ังหมด 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด 

งบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ท้ังหมด 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด 

งบประมาณ คิดเป็น 
ร้อยละ 
ของงบ 

ประมาณ
ท้ังหมด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 82 35.50 34,828,000 50.43 24 17.40 13,049,000 52.51 9 18 2,467,998 23.55 - - - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 3.90 1,155,000 1.67 4 2.90 345,000 1.40 - - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9 3.90 215,000 0.31 7 5.07 175,000 0.70 2 4 22,808 0.22 1 2.56 19,760 0.27 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์  ฟืน้ฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

11 4.80 541,000 0.78 8 5.80 358,000 1.44 5 10 89,840 0.86 5 12.82 89,840 1.22 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 76 32.90 29,834,350 43.20 55 39.85 9,717,020 39.10 25 50 7,770,631 74.14 24 61.53 7,137,287.60 96.77 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 8 3.50 990,000 1.43 6 4.34 190,000 0.76 2 4 62,919 0.60 2 5.13 62,919 0.85 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 36 15.60 1,496,700 2.17 34 24.63 1,015,000 4.08 7 14 66,271 0.63 7 17.95 66,271 0.90 

รวม 231 100 69,060,050 100 138 100 24,849,020 100 50 100 10,480,467.60 100 39 100 7,376,077.60 100 
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2.2  การจัดทำงบประมาณ 
 2.2.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  20 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 137 โครงการ งบประมาณ 42,736,220 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้                   

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24 12,854,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 4 345,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 205,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนรุักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

8 358,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 57 27,368,620 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 7 970,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 34 1,112,000 

รวม 142 43,212,620 

2.2.2 ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อนุมัติงบประมาณ โดย
สภาเทศบาลตำบลหนองควาย เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองควาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 46 10,909,000 

รวม 46 10,909,000 

 

 

 

 

 

 

 



     
 ๑๖ 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.ซอย 5 (ต่อโครงการเดิม) 
จุดเริ่มต้นพิกัด 18.736982N 
98.926151E 0จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.7356533N 
98.924350E บ้านตองกาย 
หมู่ที่ 1 

 412,000 เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร  
ยาวรวม 250.00 
เมตร 

2 โครงการถมดินลูกรังเป็นคันดิน
เลียบลำน้ำแม่ท่าช้าง จุดเริ่มต้น
พิกัด 18.731229N 
98.903520E จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.735478N 
98.90121829E  บ้านฟ่อน 
หมู่ที่ 2 

 247,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 493.00เมตร 
หนา 0.30 เมตร  
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,479 
ตารางเมตร 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. รูปตัววี บริเวณซอย 13 
บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

 296,000 เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 
ยาว 195.00 
เมตร 

4 โครงการวางท่อ คสล. บริเวณ 
ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 
จุดเริ่มต้นพิกัด 18.717065N 
98.918731E จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.716439N 98.919813E 
บ้านไร่-กองขิง หมู่ที่ 3 

 493,000 เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

ท่อ คสล. มอก. ชั้น 
3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
จำนวน 134 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
จำนวน 16 บ่อ 

5 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย 
จากจุดเริ่มต้นพิกัด 
18.719270N 98.918785E 
จุดสิ้นสุดพิกัด 18.719653N 
98.919140E 

 150,000 เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 
ยาว 62.00 เมตร 



     
 ๑๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ซอย 1 บ้านต้นเกว๋น  
หมู่ที่ 4 

 409,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาว 165.00 เมตร 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย 
จากจุดเริ่มต้นพิกัด 
18.722714N 98.924765E 
จุดสิ้นสุดพิกัด 18.722318N  
98.924534E บ้านต้นเกว๋น 
หมู่ที่ 4 

 211,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร 

8 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณถนน
สายหลักฝั่งขวา บ้านหนองควาย 
หมู่ที่ 5  

 400,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

วางท่อระบายน้ำ คสล.  
มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
จำนวน 107 ท่อน พร้อม
บ่อพัก จำนวน 13 บ่อ 
 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ จากจุดเริ่มต้นพิกัด 
18.721087N 98.932984E 
(วัดร้อยจันทร์ ถึงบ้านนางบัว
จันทร์วงค์ต๋าคำ) บ้านร้อยจันทร์ 
หมู่ที่ 6  

 446,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.80-1.00 
เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
15 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 

 244,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 115.00 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
460.00 ตร.ม. 
 

11 โครงการขยายถนน คสล. และ 
เทลานคอนกรีต คสล. บริเวณ
สุสานบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 

 60,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

ขยายไหล่ทางกว้าง คสล. 
กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 26.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 65.00 ตร.ม.  
เทลาน คสล.  
กว้าง 3.40-7.50 ม. ยาว 
9.00 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 
53.50 ตร.ม. 

 



     
 ๑๘ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. บริเวณซอย 11 ฝั่งขวา บ้าน
ขุนเส หมู่ที่ 8  

 412,000 เพื่อให้ประชาชนได้
มีทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 
ม. ยาว 140.00 ม. 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยภายในหมู่บ้าน พิกัด 
18.720301N 98.640112E 
(บ้านนายสุพรรณ บัวเรียว)  
บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 

 23,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 2.30 ม.  
ยาว 20.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.ม. 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอยในหมู่บ้าน พิกัด 
18.718595N 98.93782E 
(นางวิไลวรรณ ประสม) บ้านขุนเส 
หมู่ที่ 8 

 26,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 15.50 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 52.20 ตร.ม. 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8  

 60,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 2.50-4.00 ม.  
ยาว 43.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 121.00 ตร.
ม. 

16 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ พิกัด 
18.719046N 98.937842E 
บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 

 189,000 เพื่อให้ประชาชนได้
มีทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด 1.20 ม. 
จำนวน 21 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 3 บ่อ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอย 3 บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 

 148,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 2.50-8.00 ม.  
ยาว 117.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 286.70 ตร.
ม. 

18 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ 
คสล. บริเวณถนนสายหลักฝั่งขวา 
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 

 93,000 เพื่อให้ประชาชนได้
มีทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
ยาว 32.00 ม. 
จุดเริ่มต้นพิกัด 
18.714384N 
98.930462E  
จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.714107N 
98.930536E 
 
 



     
 ๑๙ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอยภายในหมู่บ้าน จากจุดเริ่มต้น
พิกัด 18.713997N 
98.929760E จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.713349N 98.929902E 
(ซอยบ้านนายบุญศรี) บ้านนาบุก 
หมู่ 10 

 119,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 2.00-9.00 ม.  
ยาว 86.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 230.00 ตร.
ม. 

20 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ พิกัด 
18.713950N 98.928558E 
(หน้าบ้านนายถนอม) บ้านนาบุก 
หมู่ที่ 10 

 299,000 เพื่อให้ประชาชนได้
มีทางระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.  
ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. 
จำนวน 76 ท่อน  
พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
10 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 

 383,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 142.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 710.00 ตร.
ม. 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอย 9 บ้านสันป่าสัก  
หมู่ที่ 11   

 322,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กว้าง 1.70-5.00 ม.  
ยาว 190.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.
ม.  
ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 
18.714754N 
98.936470E  
จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.714653N 
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นพิกัด 
18.714230N 
98.937804E  
จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.714613N 
98.937728E 

23 โครงการอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองควายอาคาร 2 บริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย 
หมู่ที่ 4 ตำบล หนองควาย อำเภอ
หางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 6,800,000 เพื่อรองรับภารกิจที่
เพิ่มขึ้นและอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

อาคาร คสล. เสริมเหล็ก 
2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.50 
เมตร ยาว 29.70 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
564.30 ตร.ม. 



     
 ๒๐ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

24 โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเหมืองกุงหมู่ที่ 
7 

 612,000 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคและ
บริโภค 

บ่อบาดาลขนาด 
150.00 มิลลิเมตร ลึก 
220.00 เมตร ท่อกรุบ่อ 
PVC ชั้น 13.5 พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบและ
ท่อส่งน้ำ 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จำนวน 24 โครงการ เป็นเงิน 12,854,00
0 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลหนอง

ควาย 
 30,000 1. เพื่อพัฒนา

ความรู้ 
ความสามารถและ
ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนตำบล 
หนองควาย  
2.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
เศรษฐกิจระดับฐาน
รากโดยการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่าย
ของประชาชน 
3. เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

1.ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตั้งตำบล 
2. จำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งตำบล 50 
คน 
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ประชาชนตำบลหนอง
ควาย 

2 โครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน 
(OTOP) ตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 200,000 1. เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจำหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
2. เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาให้กลุ่ม
ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้
เรียนรู้ทักษะด้าน
การบริหารจัดการ
และการตลาด 

จัดแสดงจำหน่ายสินค้า 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการทั้งตำบล
หนองควาย และอำเภอ
หางดง 

 



     
 ๒๑ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการพัฒนาเด็กและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวตำบล
หนองควาย 

 15,000 1. เพื่ออบรมให้
ความรู้เรื่องสิทธิและ
หน้าที่ของสตรี  
2. เพื่อให้สตรีมีเวที
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาใน
ครอบครัวของ
ตนเองและวิเคราะห์
ปัญหาในชุมชนที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวของคนใน
ชุมชน 3.เพื่อสร้าง
โอกาสให้ชุมชนได้
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวซ่ึง
จะนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน
ต่อไป 

ตัวแทนครอบครัว 
หมู่ที่ 1-12 ในเขตตำบล
หนองควาย จำนวน 20 
ครับครัวจำนวน 50 คน 

4 โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 
ณ โครงการร้อยใจรักษ์บ้าน
ห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่ 

 100,000 1. เพื่อเรียนรู้วิธีการ
พัฒนาทางเลือกด้วย
ศาสตร์พระราชา ใน
สภาพภูมิประเทศที่
คล้ายคลึงกัน เช่น 
ภูเขา ป่า น้ำ ดิน 
ห้วยนา ปศุสัตว์ 
ประมง หัตถกรรม 
เป็นต้น 2. เพื่อ
เรียนรู้วิธีการจัดการ
กับปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 

ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงาน ทต.หนองควาย 
ปลัดอำเภอประจำตำบล
หนองควาย พัฒนากร
ประจำตำบลหนองควาย 
เกษตรตำบล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจำตำบล 
และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 
ประจำสำนักงานท้องถิ่น
อำเภอ 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 345,000   

 
 
 



     
 ๒๒ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันป้องกัน

และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 
 35,000 1. เพื่อลดปริมาณ

การเผาในที่โล่งทุก
ชนิดในชุมชนในช่วง
ประกาศห้ามเผา 
2. เพื่อป้องกันการ
เผาในพื้นที่ป่า 
3. เพื่อส่งเสริมการ
ลดปริมาณหมอก
ควันไฟป่า 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
หมอกควันไฟป่า, จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ, จัด
กิจกรรมรณรงค์งดการเผา
ในที่โล่ง, จัดตั้งกลุ่มอาสา
เฝ้าระวังไฟป่า การทำแนว
กันไฟป่า, เก็บใบไม้ใน
ชุมชน การย่อยก่ิงไม้ 

2 โครงการรักป่ารักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

 10,000 1. เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
น้ำ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว 3. เพื่อ
อนุรักษ์ป่าไม้และ
พนัธ์ 

พื้นที่ตำบลหนองควาย  
12 หมู่บ้าน 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

 10,000 1. เพื่อดำเนิน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ฯ 2. 
เพื่ออนุรักษ์ และ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น 

พื้นที่ตำบลหนองควาย 12 
หมู่บ้าน 

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
อุปโภคบริโภคในตำบลหนองควาย 

 10,000 1. เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ตำบล
หนองควาย 2. 
เพื่อให้ความรู้แกน
นำในชุมชนในการ
ดูแลคุณภาพน้ำ
อุปโภค บริโภค 

1. จัดกิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค 
2. จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำให้แก่แกนนำใน
ชุมชน 

5 โครงการส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษ์น้ำ
ในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด 
และการจัดการน้ำเสียในชุมชน 

 10,000 เพื่อให้ความรู้แกน
นำมนชุมชนในการ
อนุรักษ์น้ำในชุมชน
การใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการ 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ ในการอนุรักษ์น้ำ
ในชุมชนการใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการจัดการน้ำ
เสียในชุมชนให้แก่แกนนำ 



     
 ๒๓ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    จัดการน้ำเสียใน
ชุมชน 

ชุมชน 

6 โครงการจัดการขยะในชุมชน  70,000 1. เพื่อส่งเสริมการ
ลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตามหลักการ 
3 Rs 2. เพื่อจัดตั้ง
กลุ่มเครือข่าย
ขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอย 
3. เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลขยะมูล
ฝอย 4. เพื่อไม่ให้มี
ขยะตกค้างในพื้นที่
ตำบลหนองควาย 

1. จัดกิจกรรมธนาคารขยะ
แลกฝัน 2. จัดกิจกรรมรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิล 3. จัด
กิจกรรมการจัดการขยะ
อินทรีย์ 4. จัดกิจกรรมการ
ทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรี
ไซเคิล 5. จัดกิจกรรมทำ
น้ำหมักชีวภาพ 6. จัด
กิจกรรมทำปุ๋ยหมักเศษ
ใบไม้ 7. จัดทำฐานข้อมูล
ขยะ 8. จัดทำแผนการ
รักษาความสะอาดใน
สถานที่สาธารณะ 9. 
จัดเก็บขยะตามแผนการ
ดำเนินงาน 

7 โครงการบริหารจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 

 30,000 1. เพื่อให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะ
อันตราย และกำจัด
อย่างเหมาะสมโดย
อาศัยความร่วมมือ
จากประชาชน 2. 
เพื่อลดปริมาณ
สารพิษที่ปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากมูลฝอยอันตราย 

1. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ
อันตราย 2. จัดกิจกรรม
นำส่งขยะอันตรายเพื่อไป
กำจัดอย่างถูกวิธี 

8 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจ
เที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืนเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

 30,000 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนดูแลรักษา
คูคลองให้สะอาด 
และส่งเสริม
พฤติกรรมลดการทิ้ง
ขยะและของเสีย 
ต่าง ๆ ลงในคูคลอง 

ลำเหมืองเปาได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 205,000   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณียี่เป็งตำบลหนองควาย 
 10,000 เพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 

ประชาชนในตำบล 
หนองควาย 



     
 ๒๔ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2 โครงการรับฟังพระธรรมเทศนา  30,000 เพื่อทำนุบำรุงและ
สืบทอด
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนตำบล 
หนองควาย จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

3 โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น  12,000 เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนตำบล 
หนองควาย จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

4 โครงการสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองและแห่ไม้ค้ำ 

 36,000 เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนตำบล 
หนองควาย จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

5 โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา 

 20,000 เพื่อจัดกิจกรรมและ
ดำเนินงานการ
ส่งเสริมการทำนุ
บำรุงสืบทอด และ
เผยแพร่
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนตำบล 
หนองควาย จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

6 โครงการประเพณีวันสงกรานต์
ตำบลหนองควาย 

 190,000 เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของคนไทยให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนตำบล 
หนองควาย จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

7 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ อำเภอหางดง 

 30,000 1.เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
อำเภอหางดง 2. 
เพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานราชการ 
อปท. และ
ประชาชนในพื้นที่ 
3. เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจของอำเภอ
หางดง และ
เศรษฐกิจโดยรวม
ของ จ.เชียงใหม่ 
4. เพื่อเสริมสร้าง
และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของ
อำเภอหางดง  
5. เพื่อเป็นการ 

จัดส่งรถบุปผาชาติ จำนวน 
1 คัน พร้อมขบวนการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นฐานของอำเภอหางดง
เข้าร่วมงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 



     
 ๒๕ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    แสดงออกและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

 

8 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และประเพณีท้องถิ่น  
อำเภอหางดง 

 30,000 1.เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไป ได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซ่ึง
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทยทั้งชาติ 
2. เพื่อเกิดความ
สมานสามัคคีของ
ข้าราชการ ผู้บริหาร 
อปท. พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม
องค์กร และ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

1.จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
วันปิยมหาราช ตามวัน
เวลาและตามรูปแบบพิธี
การที่ทางราชการกำหนด
และจัดงานประเพณีตาม
ห้วงที่กำหนด 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 358,000   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล
หนองควาย 

 20,000 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลหนองควาย 

สภาเด็กและเยาวชนตำบล
หนองควาย 

2 โครงการอุ๊ยสอนหลาน (ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและ
เยาวชน) 

 15,000 เพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เด็กและเยาวชน 

เด็กและประชาชนในตำบล
หนองควาย 

3 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ระหว่างปิดภาคเรียน 

 50,000 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างการ
เรียนได้ฝึกทักษะ
และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริง 

เยาวชนในเขตตำบล 
หนองควาย 

4 โครงการอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตำบลหนองควาย 

 20,000 เพื่ออบรมให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใน
ตำบลหนองควาย 

เด็กและเยาวชนในตำบล
หนองควาย 

 



     
 ๒๖ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล
หนองควาย 

 
70,000 เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิงเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบลหนอง
ควาย 

ผู้สูงอายุตำบลหนองควาย 

6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านตองกาย 

 684,000 เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าถูกหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านฟ่อน 

 484,000 เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าถูกหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

8 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตำบลหนองควาย 

 80,000 1.เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการและ
ทักษะด้านต่างๆ แก่
นักเรียนในเขตตำบล
หนองควาย         
2.เพื่อให้เด็กได้มีเวที
ทดสอบ
ความสามารถระดับ
ท้องถิ่น 3. เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

เด็กและเยาวชนตำบล
หนองควาย 

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  140,000 เพื่อให้เด็กกล้าคิด 
กล้าทำ กล้า
แสดงออกและได้รับ
ความสนุกสนาน 

เด็กและเยาวชนตำบล
หนองควาย 

10 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านสันป่าสัก 

 2,296,000 เพื่อให้ทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า
ถูกหลักโภชนาการ 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ศพด. ตำบลหนองควาย 

 154,400 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.หนองควาย 



     
 ๒๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
นิทานกลุ่มลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองควาย 

 
5,000 1. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนรักการอ่าน 
2.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

หนังสือนิทาน ซีดี สำหรับ
การเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย 

 44,200 เพื่อสรรหาวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย 

 10,000 เพื่อให้ครูได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน 

ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการการ
พัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 20,000 เพื่อให้ครูได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน 

ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการทัศน
ศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

 8,400 1.เพื่อให้นักเรียน
และครูได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
2.เพื่อให้นักเรียน
และครูนำความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ 

นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองควาย 

 5,000 เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
ผักเลี้ยงสัตว์ให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย ได้
เรียนรู้การดำเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการวัย
ใสใส่ใจธรรมะ) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลหนองควาย 

 4,000 เพื่อให้เด็กได้รับฟัง
ธรรมเทศนาและการ
เรียนรู้กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 



     
 ๒๘ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 
3,000 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้

จากครูภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นกับ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและเป็นการ
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน ครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
จัดซ้ือยาสามัญประจำบ้านและยา
ที่จำเป็นสำหรับเด็ก) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย 

 3,000 เพื่อจัดซ้ือยาสามัญ
ประจำบ้านและยาที่
จำเป็นสำหรับเด็ก 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย 

 6,000 เพื่อจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนอง
ควาย 

นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย 

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

 296,000 เพื่อจัดอาหาร
กลางวันและขนม 
ผลไม้ ที่มีประโยชน์ 
มีสารอาหารครบทั้ง 
5 หมู่ ให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหาร 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 

 31,820 เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (รายหัว) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 125,800 เพื่อสรรหาวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อสารการ
เรียนการสอนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กจัดหระบวนการ
เรียนรู้ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 
 
 



     
 ๒๙ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
พัฒนาบุคลากรครูด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

10,000 
 
 
 
 
 
 
  

เพื่อให้ครูผู้สอนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
งานด้านการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
  

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลหนองควาย 

  14,800 เด็กมีสื่ออุปกรณ์การ
เรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

 14,800 เด็กมีหนังสือเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

 22,200 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับการสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สำหรับเด็กปฐมวัย) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 

 4,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารใส
ชีวิตประจำวัน 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ
สำหรับเด็กปฐมวัย) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 

 10,000 เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ร่างกายแข็งแรง 
สุขภาพดี และมี
สมาธิ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลหนองควาย 

 5,000 เพื่อจัดกิจกรรมการ
ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ให้
เด็กได้รู้จักการ
ดำเนินชีวิตแบบ
พอเพียงให้เด็กใน 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 



     
 ๓๐ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบล 
หนองควาย 

 

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
จัดซ้ือยาสามัญประจำบ้าน 
เวชภัณฑ์ และยาที่จำเป็นสำหรับ
เด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

 
5,000 เพื่อจัดซ้ือยาสามัญ

ประจำบ้านและยาที่
จำเป็นสำหรับเด็ก
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบล 
หนองควาย 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 

 20,000 เพื่อจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 10,000 เพื่อให้ผู้ปกครอง/
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
สำหรับเด็ก 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 

 5,000 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากครูภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และเป็น
การเชื่อม
ความสัมพันธ์ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.)  

 20,000 เพื่อให้ครูได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน 

ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองควาย 

37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น) (สนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา) 

 20,000 1.เพื่อให้เด็กมี
สถานที่เล่นแบบ
ธรรมชาติ และทำ
กิจกรรมต่าง ๆ มี
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการสาน
สัมพันธ์พัฒนาเด็ก) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 

 20,000 1. เพื่อให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
หนองควาย 



     
 ๓๑ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    สติปัญญา  

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัด
การศึกษา) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลหนองควาย 

 
20,000 เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

40 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 30,000 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

1.จัดทำฐานข้อมูล
สถานการณ์ผู้เสพยาเสพ
ติดในพื้นที่ตำบล 
หนองควาย  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ 

41 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

 250,000 เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบล
หนองควาย 

42 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตำบลหนองควาย 

 50,000 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในตำบล 
หนองควาย 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าสัตว์ในพื้นที่ตำบล
หนองควาย อบรมให้
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดวัคซีนให้แก่
อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบล
หนองควาย 

43 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 30,000 1.เพื่อควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 2.เพื่อลด
อัตราการป่วยและ
เสียชีวิตจากโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตตำบล
หนองควาย 

44 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

 10,000 เพื่อป้องกันการ
ระบาดของเชื้อเอดส์
ในผู้ป่วยรายใหม่ 

อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ แจกถุงยางอนามัย 

 
 
 



     
 ๓๒ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน 
วรขัติยราชนารี 

 
57,000 1.เพื่อเป็นค่าสำรวจ

ประชากรสุนัขและ
ลงข้อมูลในระบบ 
Thairabies.net ตัว
ละ 6 บาท 2. เพื่อ
เป็นค่าวัคซีนพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตัวละ 30 บาท 

ประชากรสุนัขและแมว 

46 โครงการส่งเสริมงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 30,000 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนางานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

47 โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

 240,000 เพื่อจัดทำโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

จำนวน 12 หมู่บ้านในเขต
ตำบลหนองควาย 

48 โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ
หน่ึงเดียวระดับตำบล 

 30,000 1. เพื่อให้บริการ
จัดการสุขภาพ
ประชาชนแบบมี
ส่วนร่วมโดย
คณะกรรมการ และ
อาสาสมัครผ่อดีดี  
2. เพื่อเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ผิดปกติที่
เก่ียวข้องกับสุขภาพ
ประชาชนทั้งคน 
สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อ
ใช้แอปพลิเคชั่น 
PODD “ผ่อดีดี” ใน
การรายงาน
เหตุการณ์ผิดปกติ 

อาสาสมัครผ่อดีดี และ
คณะกรรมการ ฯ 

 
 
 
 



     
 ๓๓ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

49 โครงการช่วยเหลือตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

 
20,000 1. เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาความ 
เดือดร้อนทางสังคม
ด้าน ต่าง ๆ 2. เพื่อ
ยกระดับ คุณภาพ
ชีวิตของผู้ประสบ 
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประชาชนภายในตำบล
หนองควาย  จำนวน  12 
หมู่บ้าน 

50 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ส่งเสริมชีวิตผู้พิการตำบล 
หนองควาย 

 10,000 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้
พิการ คนไร้ที่พึ่ง 
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
ในตำบลหนองควาย
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมี
คุณค่า 2.เพื่อสร้าง
โอกาสและทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพให้กับกลุ่มผู้
พิการ 
คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ
ฯลฯ ในตำบล 
หนองควาย 
 

ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง 
ผู้สูงอายุ ในตำบล 
หนองควาย 

51 ค่าเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

 3,668,000 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานบริการ
ประชาชนด้านขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

บริหารจัดการงบประมาณ
ด้านขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

52 โครงการกีฬาประชาชนตำบล
หนองควาย 

 200,000 1.เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนในตำบล
หนองควายได้ออก
กำลังกาย 2.เพื่อ 

เยาวชนและประชาชนใน
ตำบลหนองควายจำนวน 
12 หมู่บ้าน 



     
 ๓๔ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    

ส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนใน
ตำบลหนองควาย 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนใน
ตำบลหนองควายได้
ฝึกทักษะการเล่น
กีฬา 

 

53 โครงการแข่งแข่งขันกีฬา
ประชาชนอำเภอหางดง 

 300,000 - เพื่อร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนอำเภอ
หางดง(ท้องถิ่นหาง
ดงเกมส์) - เพื่อ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

ประชาชนในอำเภอ 
หางดง 

54 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
“หนองควายลีก” 

 50,000 1.เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชนได้ออก
กำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 2.เพื่อให้
เยาวชน ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์   
3.เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชนได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเองโดยการเล่น
กีฬา 4.เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่
คณะและการมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 

เยาวชนและประชาชน 
ในเขตเทศบาลตำบล
หนองควาย 

55 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  14,413,200 เพื่อจ่ายเป็นการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับการรับรองและ
ทำการวินิจฉัย และ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล
หนองควาย 



     
 ๓๕ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    

มีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการ
ระดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ 

 

56 เบี้ยยังชีพคนพิการ  3,048,000 เพื่อดำเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุเป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สุงอายุของ 
อปท.พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คนพิการในเขตตำบล
หนองควาย 

57 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  156,000 เพื่อดำเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามโครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุเป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สุงอายุของ 
อปท.พ.ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ผูสู้งอายุในเขตตำบล 
หนองควาย 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 จำนวน 57 โครงการ เป็นเงิน 27,368,620   

 
 
 
 
 
 
 



     
 ๓๖ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
1 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 10,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทักษะในการ
บรรเทาสาธารณภัย
และความรู้ใหม่ ๆ 

เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ในเขตตำบลหนองควาย 

2 โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ 

 150,000 เพื่อใช้จ่ายเม่ือเกิด
สาธารณภัยในพื้นที่
ตำบลหนองควาย 

ประชาชนที่ประสบภัย 

3 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
สาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่
ประชาชน 

 10,000 เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
อปพร. และผู้นำชุมชน
จำนวน 50 คน 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

 10,000 เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวและ
ผู้ใช้รถและถนน 

นักท่องเที่ยว และผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย 

 10,000 เพื่อให้มีความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
อย่างถูกวิธี 

1.อบรมสถานศึกษา
จำนวน 1 ครั้ง 
2.ผู้นำชุมชน/ประชาชน
ทั่วไปจำนวน 1 ครั้ง 

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

 80,000 1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลตำบลให้มี
บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2. 
เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ 
(Incident 
Command  

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ 
จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาลตำบลหนองควาย 
จำนวน 50 คน 



     
 ๓๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    

System:ICS) การ
ควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นที่เกิด
เหตุ ที่มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 
ให้ชุดปฏิบัติการจัด
อาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบลหนอง
ควาย 3. เพื่อพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงาน
กู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน
ให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ 

 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

 700,000 เพื่อป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ให้แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของคน
ภายในหมู่บ้าน 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมคงที่ 
จำนวน 6 ชุด 2.อุปกรณ์
แปลงสัญญาณภาพจาก
สายเป็น Fiber Optic 
จำนวน 1 ชุด 3.อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
จำนวน 1 ชุด 4.ตู้และ
กล่องกันน้ำ สำหรับเก็บ
อุปกรณ์ CCTV จำนวน 6 
ชุด 5.สาย Fiber Optic 
Outdoorจำนวน 1 ชุด  
6.เสาเหล็กขนาดไม่น้อย
กว่า 4 น้ิวจำนวน 6 ต้น 
7.อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ POEจำนวน 
6 ชุด 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 970,000   

 
 

 
 
 



     
 ๓๘ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1 โครงการวันพ่อแห่งชาติ  15,000 เพื่อจัดกิจกรรม

รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

ประชาชนในเขตตำบล
หนองควาย 

2 โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

 15,000 1.เพื่อเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชชนนีพันปี
หลวง 

ประชาชนในเขตตำบล
หนองควาย 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 

 10,000 1. เพื่อให้ประชาชน
ที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
2.เพื่อให้ประชาชน
สามารถนำความรู้
ด้านกฎหมายไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและ
เผยแพร่ต่อไปได้ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม
องค์กร และประชาชน
ทั่วไป จำนวน 60 คน 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  400,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งกรณี
ครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตำแหน่ง
ว่างและการเลือกตั้ง
ต่าง ๆ 

การเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิก ฯ และกรณีที่ 
กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง 

5 โครงการรณรงค์เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

 30,000 เพื่อรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการ
เลือกตั้งให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในตำบล 
หนองควาย 

 



     
 ๓๙ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 โครงการรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 10,000 1.เพื่อสร้างองค์
ความรู้ต่อต้านการ
ทุจริต 2. เพื่อปลูก
จิตสำนึกให้ตระหนัก
ถึงปัญหาร้ายแรง
ของการทุจริต 3.
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ประชาชนในตำบล 
หนองควาย 

7 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับบทบาทและอำนาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 10,000 เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไป
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับ
บทบาท และอำนาจ
หน้าที่ของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างรวม 50 คน 

8 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและกฎหมายว่าด้วยการ
อำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต 

 10,000 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับทราบ
สิทธิของตนเองใน
การรับรู้ข่าวสารของ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์และมี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการขอรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนตำบล 
หนองควาย จำนวน 50 
คน 

9 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  10,000 1. เพื่อให้บริการ
ประชาชนนอก
สถานที่และให้
คำปรึกษา 

ประชาชนในตำบล 
หนองควาย 

 
 
 
 
 
 



     
 ๔๐ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพในการจัดทำ
แผนพัฒนาและงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

 40,000 1. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดทำแผนพัฒนา
และการจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล 2.
เพื่อให้ผู้นำชุมชน 
ประชาชน ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่เทศบาลมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้นำชุมชน ประชาชน 
สมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

11 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

 100,000 1.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ให้
ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 2.เพื่อ
เพิ่มช่องทางให้กับ
ประชาชนในการ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

ผู้นำชุมชน กลุ่มมวลชน 
ประชาชนตำบล 
หนองควาย หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 

12 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลหนองควาย 

 10,000 1.เพื่อปรับปรุง
เว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 
ให้มีความสมบูรณ์
และเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 2.เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้หลากหลาย
ช่องทาง 

เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 
 



     
 ๔๑ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 โครงการปรับปรุงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบล
หนองควาย 

 13,000 1.เพื่อจัดให้มีบอร์ด
สำหรับการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
โครงการ เทศบาล
ตำบลหนองควาย  
2.เพื่อให้ประชาชน
สามารถติดตาม
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก 

ผู้นำชุมชน กลุ่มมวลชน 
ประชาชนตำบล 
หนองควาย หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 

14 โครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบันสำคัญของชาติ 

 10,000 เพื่อส่งเสริมการ
ปกป้องและเทิดทูน
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

ประชาชนในเขตตำบล
หนองควาย 

15 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ 

 10,000 เพื่อสนับสนุน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ฯ 

ส่งเสริมและสนับสนุนตาม
โครงการ ฯ 

16 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

 30,000 1.เพื่อเสริมสร้างให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลมีจิตสำนึก
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่อง
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
2.เพื่อประสาน
ความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป 2.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 100 
คน 

17 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

 20,000 เพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก 
ขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

 
 
 
 



     
 ๔๒ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  10,000 1.เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
5 2.เพื่อสร้างความ
สามัคคีและการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน
จ้างและลูกจ้าง 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
และพนักงานเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

19 โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)  10,000 1.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 2.เพื่อ
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทการ
มีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 3.เป็น
ศูนย์กลางในการ
ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน  

ผู้นำชุมชน ประชาชนใน
ตำบล จำนวน 60 คน 

20 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ 

 70,000 1.เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลการถือครอง
เอกสารสิทธิที่ดิน
ข้อมูลผู้ประกอบการ 
2.เพื่อให้การ
ประเมินภาษีถูกต้อง 
3.เพื่อก่อให้เกิด
ความเป็นธรรม 4.
เพื่อพัฒนาระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษี 

1.จัดทำพิมพ์เขียว ถ่าย
เอกสาร สแกน และจ้าง
เหมาบริการอ่ืน ๆ 2. 
จัดซ้ืออุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การดำเนินงาน 



     
 ๔๓ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

21 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

 10,000 เพื่อประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา และ
ขั้นตอนการชำระ
ภาษีประจำปี 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

22 โครงการเพื่อภาษี  10,000 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในตำบล
หนองควาย สร้าง
จิตสำนึกที่ดี กระตุ้น
ให้เกิดการ
กระตือรือร้นในการ
ชำระภาษีอย่างตรง
เวลา ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

1.จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
เพื่อภาษี 2. จัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
จำนวน 50 คน 

23 โครงการอบรมชี้แจงทำความ
เข้าใจเก่ียวกับภาษีกับ
ผู้ประกอบการ 

 20,000 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
และสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการ 

ฝึกอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่
ตำบลหนองควาย จำนวน 
150 คน 

24 โครงการสนับสนุนการดำเนินการ
จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-Lass)  

 10,000 1.เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 
งานพัสดุ และงาน
จัดเก็บรายได้  
2.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทำและบันทึก
บัญชีด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 
(e-Laas) 

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 2.ฝึกอบรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร
ของเทศบาล จำนวน 30 
คน 

 
 



     
 ๔๔ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 15,000 เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้รวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี
ยิ่ง 

จ้างเหมาวางระบบจัดซ้ือ
วัสดุและดำเนินการอ่ืน ๆ 
เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงาน 

26 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 20,000 1.เพื่อพัฒนางาน
พัฒนารายได้และ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
มีการจัดเก็บข้อมูล
สำหรับการใช้
ปฏิบัติงาน
ครอบคลุม ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 2.
เพื่อพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล
จำนวน 1 ชุด 

27 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

 20,000 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯ ได้รับ
การฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
โดยการใช้หลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติ 2.เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
นำความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนิน
ชีวิตประจำวันและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุข 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง และสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนอง
ควาย จำนวน 82 คน 

28 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

 4,000 เพื่อจัดซ้ือพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวง
มาลา สำหรับใช้ใน 

จัดซ้ือพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 



     
 ๔๕ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

    
งานพิธีต่าง ๆ หรือ
งานกิจกรรมของ
เทศบาล 

 

29 โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10 

 30,000 1.เพื่อเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
2.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรพ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประชาชนตำบล 
หนองควาย ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ 

30 โครงการฝึกอบรมการจัดทำองค์
ความรู้คู่องค์กร (Knowledge 
Management:KM)  

 20,000 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถเข้าใจ
แนวทางและ
วัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ในการ
รวบรวมและจัดทำ
องค์ความรู้ในองค์กร 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

31 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

 15,000 เพื่อรองรับการ
ให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสม 

ประชาชนและผู้มาขอรับ
บริการข้อมูลข่าวสาร ณ 
เทศบาลตำบลหนองควาย 

32 โครงการคลีนิกช่าง  10,000 เพื่อสร้างความมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบดูแล
โครงการก่อสร้างใน
การควบคุมงาน
ตลอดถึงการตรวจ
รับการจ้างของ
โครงการ โครงสร้าง
พื้นฐานประจำปี
งบประมาณ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพิจารณาแบบแปลน
และการควบคุมงานก้อ
สร้างแต่ละปีงบประมาณ 
2. เสริมสร้างความรู้ 
เทคนิคประชาคมในตำบล 
จำนวน 50 คน 

 
 



     
 ๔๖ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

33 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ”  

 50,000 1.เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2.
เพื่อขับเคลื่อน
โครงการจิตอาสา 
“เราทำความดีด้วย
หัวใจ” ในพื้นที่
ตำบลหนองควาย 
สามัคคี ความ
ร่วมมือ ร่วมใจของ
ประชาชน กลุ่ม 
ชมรม จิตอาสา ฯ 
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
อปท. อำเภอหางดง และ
ประชาชนจิตอาสาทุก
ตำบลในเขตอำเภอหางดง 

34 โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาส
วันสำคัญของชาติไทย 

 30,000 1.เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2.
เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ 3.เพื่อ
แสดงความสามัคคี 
ความร่วมมือ ร่วมใจ
ของประชาชน กลุ่ม 
ชมรมจิตอาสา ฯ 
ภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
อปท. อำเภอหางดง และ
ประชาชนจิตอาสาทุก
ตำบลในเขตอำเภอหางดง 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7 จำนวน 34 โครงการ เป็นเงิน 1,112,000   
รวมทุกยุทธศาสตร์ จำนวน  142 โครงการ  

เป็นเงินท้ังสิ้น 
 

43,212620 
  

 



     
 ๔๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายละเอียดโครงการใช้จา่ยเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อนุมัติงบประมาณ โดยสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เมือ่วันท่ี 30 ตุลาคม 2563  

ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมยัสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  
ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์บ้านไร่กองขิง  
หมู่ที่ 3  

เงินสะสม 
450,000 

-  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
50.00 ตารางเมตร  

2 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมประตูเข้า-ออก บริเวณ
ที่ดินสาธารณประโยชน์  
บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 
120,000 

-  รั้ว คสล.สูง 2.00 เมตร 
ยาว 52.00 เมตร  

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์และเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน 
สันสันป่าสัก หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 
713,000 

-  ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 
ชั้น กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 
ตร.ม. เทลาน คสล. หนา 
0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 232.50 ตร.ม.  

4 โครงการก่อสร้าง คสล. บริเวณ
ซอย 6 บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
150,000 

-  กว้าง 1.30+4.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
87.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 187.00  
ตร.ม. 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอยภายใน
หมู่บ้าน บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
42,000 

-  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
34.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอยภายใน
หมู่บ้าน บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
55,000 

-  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
23.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม.  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอยภายใน
หมู่บ้าน บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
45,000 

-  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 



     
 ๔๘ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

     ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอย 2 
บ้านไร่-กองขิง หมู่ที่ 3  

เงินสะสม 
350,000 

-  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร  
จำนวน 31 ท่อน บ่อพัก 
4 บ่อ ยาวรวม 35.00 
เมตร 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอย 3  
(บ้านน้ำจำ) บ้านหนองควาย 
หมู่ที่ 5  

เงินสะสม 
320,000 

-  กว้าง 3.00-4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 141.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
503.00 ตร.ม.  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 
490,000 

-  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 243.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 972.00 ตร.ม. 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสายหลัก
เชื่อมหมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ 
บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 
80,000 

-  ขนาดกว้าง 3.50-8.00 
เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.75 
ตร.ม.  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 12 บ้าน
ขุนเส หมู่ที่ 8  

เงินสะสม 
173,000 

-  กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 78.00 
เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 
312.00 ตร.ม.  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนน หลังวัด 
นาบุก บ้านนาบุก หมู่ที่ 10  

เงินสะสม 
228,000 

-  กว้าง 4.00-7.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 111.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
421.58 ตร.ม. 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 4  
บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11  

เงินสะสม 
75,000 

-  ขนาดกว้าง 2.70-3.20 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 94.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 139.03 
ตร.ม.  

 
 



     
 ๔๙ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยภายใน
หมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 
33,000 

-  ขนาดกว้าง 2.30-3.60 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 26.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.48 
ตร.ม. 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 11 บ้าน
สันป่าสัก หมู่ที่ 11  

เงินสะสม 
85,000 

-  ขนาดกว้าง 2.90-8.40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 47.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161.32 
ตร.ม. 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอย 10 บ้าน
ตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 
291,000 

-  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
108.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.  

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอย หลังวัด 
ตองกาย บ้านตองกายเหนือ  
หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 
11,000 

-  กว้าง 2.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
35.00 ตารางเมตร  

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอยเชื่อมถนน
ราชพฤกษ์ บ้านตองกายเหนือ  
หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 
30,000 

-  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
15.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอย 5 
บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 
420,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาวรวม 147.00 เมตร 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1  
ฝั่งขวา บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 
360,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30  
ลึก 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 127.00 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 



     
 ๕๐ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป

ตวัวีบริเวณข้างถนนสายบน  
ซอย 1 เชื่อมต่อรางเดิม บ้านฟ่อน 
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
60,000 

-  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 24.50 เมตร 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม
ซอย 7 บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
170,000 

-  กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 57.00 เมตร  

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
5 เชื่อมซอย 6 บ้านไร่-กองขิง 
 หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 
120,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 38.00 เมตร  

25 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 
750,000 

-  วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 190 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จำนวน 19 
บ่อ 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
3/1 ถึงลำเหมืองเปา  
บ้านหนองควาย หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 
350,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 
127.00 เมตร  

27 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน 
(บ้านหัวทุ่ง) บ้านหนองควาย  
หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 
390,000 

-  วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 77 
ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 
8 บ่อ และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120.00 ตร.ม.   

 
 
 
 
 



     
 ๕๑ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำ
เหมืองสาธารณประโยชน์  
วัดร้อยจันทร์ (ต่อโครงการตาม
เทศบัญญัติ 2563)  
บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 
750,000 

-  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ลึก 0.80-1.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร 
 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
8 ฝั่งขวา บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 
245,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร  

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
3 ฝั่งขวา บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 
231,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40-0.50 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลอง
ชลประทาน FTO ฝั่งซ้าย 
บ้านสันทราย หมูที่ 9 

เงินสะสม 
63,000 

-  กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
7 ฝั่งซ้าย บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 
137,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 77.00 เมตร  

33 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 
234,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 
175.00 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๕๒ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนน
สายหลักฝั่งขวาเชื่อมสี่แยกวัดดอย
เปา บ้านตองกสยเหนือ หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 
368,000 

-  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 175.00 เมตร 

35 โครงการปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตองกาย หมู่ที่  1 

เงินสะสม 
200,000 

-  กว้าง 23.80 เมตร  
ยาว 34.50 เมตร  
 

36 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 3 บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
200,000 

-  ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
240.00 เมตร และขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.70-1.90 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 23.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.60 
ตร.ม.  

37 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
1 บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
80,000 

-  กว้าง 0.50-2.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
85.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.
ม. 

38 โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. 
บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 
50,000 

-  ปรับปรุงอาคาร คสล. 1 
ชั้น กว้าง 3.00 เมตรยาว 
6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 18.00 
ตร.ม.  

39 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-
Lay บรเิวณถนนหน้าสุสานไม้ฮ่าง 
บ้านหนองควาย หมู่ที่ 5  

เงินสะสม 
90,000 

-  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม.  

 
 
 
 
 
 
 



     
 ๕๓ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
40 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหลัก  
บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 
140,000 

-  ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 
1 ขนาดกว้าง 0.60-
3.00เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
72.80 ตร.ม. จุดที่ 2 
ขนาดกว้าง 0.80-4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.40 
ตร.ม. และวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร จำนวน 4 ท่อน  

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหลักบ้าน 
เหมืองกุง หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 
114,000 

-  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 69.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 
ตร.ม.  

42 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ถนนสายหลักบ้านชาวฟ้า บ้าน
เหมืองกุง หมู่ที่ 7  

เงินสะสม 
47,000 

-  กว้าง 0.50-3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 89.50 
ตร.ม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๕๔ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
43 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหลักบ้านขุนเส-
ร้อยจันทร์ บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 
283,000 

-  ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.50-1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
304.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 286.00 
ตร.ม. วางท่อระบบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. 
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จำนวน 41 ท่อน 

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านสันทราย-
เหมืองกุง บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 
423,000 

-  งานขยายไหล่ทาง คสล. 
กว้าง 2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
132.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.22 
ตร.ม. งานปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400.31 ตร.ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 
2 บ่อ 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนน
สาย FTO ฝั่งขวา บ้านสันทราย 
หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 
429,000 

-  กว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
195.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790.00 
ตร.ม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๕๕ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
46 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over-Lay 
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน 
บ้านนาบุก-ร้อยจันทร์ บ้านนาบุก  
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 
464,000 

-  งานปรับปรุงเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต Over-Lay ขนาด
กว้าง 1.00-4.50 
เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
980 ตร.ม. งาน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 67.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
268.00 ตร.ม. 

รวมท้ังสิ้น 10,909,000    



    
 

 ๕๖ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลหนองควาย  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม ในสัญญา 

รวม 50 โครงการ จำนวนเงิน 10,480,467.60 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 39 โครงการ จำนวนเงิน 7,376,077.60 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์      
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์
จำนวน
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา  

จำนวนโครงการ 
ท่ีก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 24 

 
2,467,998.00 

 
 9 

 
0.00 0 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกจิ 4 0.00 0 0.00 0 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 22,808.00 2 19,760.00 1 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการอนรุักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8 89,840.00 5 89,840.00 5 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 57 7,770631.60 25 7,137,287.60 24 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านสังคม 7 62,919.00 2 62,919.00 2 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี  34 66,271.00 7 66,271.00 7 

รวม 142 10,480,467.60 50 7,376,077.60 39 



    
 

 ๕๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บรเิวณซอย 5 ต่อจาก
โครงการเดิม บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 

607,000 459,999 0.00 147,001.00 

2  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายคอนกรีต
เสริมเหล็ก บรเิวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ จากจุดเริม่ต้นพิกัด 
18.717065N 98.918731E 
จุดสิ้นสุดพิกัด 18.716439N 
98.919813E บ้านไร่ – กองขิง หมทูี่ 
3  

493,000 384,999 0.00 108,007.00 

3  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสรมิเหลก็พรอ้มบอ่พัก บริเวณ
ถนนสายหลักฝัง่ขวา บ้านหนองควาย 
หมู่ที่ 5 

400,000 299,000 0.00 101,000 

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอย 15 บ้านรอ้ยจันทร์ 
หมู่ที่ 6 

244,000 205,000 0.00 39,000 



     
 ๕๘ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
ลำดับ

ท่ี 
ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บรเิวณซอย 11 ฝั่งขวา บ้าน
ขุนเส หมูท่ี่ 8 

412,000 275,000 0.00 137,000 

6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอย 3 บ้านนาบุก หมู่ที่ 
10 

148,000 145,000 0.00 3,000 

7  โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต 
บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน จาก
จุดเริม่ต้นพิกัด 18.713997N 
98.929760E จุดสิ้นสุดพิกัด 
18.713349N 98.929902E  
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 

119,000 118,000 0.00 1,000 

8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอย 10 บ้านสันป่าสกั 
หมู่ที่ 11 

383,000 315,000 0.00 68,000 

9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอย 9 บ้านสันป่าสกั  
หมู่ที่ 11 

322,000 266,000 0.00 56,000 

 



     
 ๕๙ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า 

35,000 0.00 19,760 15,240 

11  โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชน 

30,000 3,048 0.00 26,952 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟู และสบืสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

โครงการอนุรกัษ์และสืบสานประเพณี 
ยี่เป็งตำบลหนองควาย 

10,000 0.00 1,740 8,260 

13  โครงการสบืสานประเพณีทอ้งถ่ิน 12,000 0.00 8,900 3,100 
14  โครงการอบรมส่งเสริมการทำนบุำรงุ

พระพุทธสาสนา 
20,000 0.00 19,200 800 

15  โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดบัอำเภอหางดง 

30,000 0.00 30,000 0.00 

16  โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
ประเพณีท้องถ่ิน อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ่

30,000 0.00 30,000 0.00 

 



     
 ๖๐ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการอุ๊ยสอนหลาน (สง่เสรมิภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้แก่เด็กและเยาวชน) 

15,000 0.00 13,650 1,350 

18  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ตองกาย 

684,000 0.00 582,840 101,160 

19  โครงการอาหารกลางวันบ้านฟอ่น 484,000 0.00 452,900 31,100 
20  โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 140,000 0.00 78,950 61,050 
21  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 

บ้านสันป่าสัก 
2,296,000 0.00 2,036,660 259,340 

22  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – ค่าอาหาร
กลางวัน 

154,400 0.00 153,160 1,240 

23  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – โครงการ
นิทานกล่อมลกู 

5,000 0.00 5,000 0.00 

 
 
 



     
 ๖๑ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 

44,200 0.00 44,200 0.00 

25  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – โครงการ
ศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียน 

8,400 0.00 8,400 0.00 

26  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – โครงการ
เศรษฐกจิพอเพียง 

5,000 0.00 5,000 0.00 

27  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – โครงการ
จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์
และยาสำหรบัเด็ก 

3,000 0.00 3,000 0.00 

 
 

 



     
 ๖๒ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลหนองควาย) – โครงการ
กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 

6,000 0.00 6,000 0.00 

29  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอนบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – ค่าอาหารกลางวัน 

259,000 0.00 255,920 3,080 

30  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

31,820 0.00 26,875 4,945 

31  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – ค่าการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

125,800 0.00 106,250 19,550 

32  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

14,800 0.00 12,500 2,300 

 



     
 ๖๓ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – ค่าหนังสอืเรียน 

14,800 0.00 11,400 3,400 

34  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

22,200 0.00 17,100 5,100 

35  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอบุาลเทศบาล
ตำบลหนองควาย) – โครงการสง่เสรมิ
การเรียนรูเ้ด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่าน
การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปญัญา) 

20,000 0.00 20,000 0.00 

36  เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในระดบัท้องถ่ินหรอื
พื้นที่ตำบลหนองควาย 

250,000 0.00 250,000 0.00 

37  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตำบลหนองควาย 

50,000 0.00 35,215 14,785 

 

 

 



     
 ๖๔ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญงิ พลเรอืเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารีกรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

57,000 38,744 0.00 18,256 

39  ค่าเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมลู
ฝอย 

3,668,000 593,400 2,964,947.60 109,652.40 

40  โครงการกีฬาประชาชนตำบล 
หนองควาย 

200,000 1,200 17,320 181,480 

41  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 156,000 12,000 129,000 15,000 
42  เบี้ยยังชีพคนพกิาร 3,048,000 0.00 2,686,400 361,600 
43  เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 14,413,200 600 12,591,300 1,821,300 
44  โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้

ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
ปีงบประมาณ 2563 

30,000 0.00 30,000 0.00 

 



     
 ๖๕ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบตามเทศบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

10,000 0.00 5,970 4,030 

46  โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล 
หนองควาย 

80,000 0.00 56,949 23,051 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง 400,000 0.00 1,780 398,220 

48  โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 10,000 0.00 4,000 6,000 
49  โครงการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมและ

พัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนา
และงบประมาณ 

40,000 0.00 17,375 22,625 

50  โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลตำบลหนองควาย 

100,000 0.00 31,000 69,000 

51  โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

10,000 0.00 4,156 5,844 

52  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเกบ็ภาษี 10,000 0.00 5,960 4,040 
53  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 

และพวงมาลา 
4,000 0.00 2,000 2,000 



    
 

 ๖๖ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 กลุ่มตัวอย่าง  (Sample  group)  หมายถึงบางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทน
ของประชากรที่ทำการศึกษา  การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะทำให้มีโอกาสเกิดความคาดเคลื่อนมาก  
และการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคาดเคลื่อนน้อย  เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ใหญ่ให้ ข้อมูลที่ เทียงตรงการคำนวณทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก          
กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใด  ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มจะลดน้อยลงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง
แม้จะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ข้ึนอีกแต่ความคลาดเคลื่อนก็ลดลงได้ไม่มากนัก  
 วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจ
ของเทศบาลตำบลหนองควายนั้น  เลือกวิธีการใช้ตารางสำเร็จรูป  ของเครจซี่และเมอร์แกน  (Krejcie  
&  Morgan)  ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน  และกำหนดให้สัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากร  เท่ากับ  0.5  ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  5%  และระดับ
ความเช่ือมั่น  95%  สามารถคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชาชนที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่  
10  ข้ึนไป  ดังตาราง  วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากร    เช่น ถ้าประชากรมี
ขนาดเท่ากับ 2,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะต้องเท่ากับ 322 คน  เป็นต้น  ดังนั้น
เทศบาลตำบลหนองควาย  มีประชากร  11,039  คน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   ท่ีต้องการ
จะต้องเท่ากับ  375  คน   
 



     
 ๖๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๖๘ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 1.ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลตำบลหนองควาย 
 2.รายงานผลการดำเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2563 
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2563 
 3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน และจำนวนโครงการท่ี

ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศบัญญัต ิ
(นำไปปฏิบัติ) 

+ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

82 70 85.37 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 9 4 44.44 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

9 8 88.89 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาการอนุรกัษ์  
ฟื้นฟู และสบืสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

11 8 72.73 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

76 57 75 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านสงัคม 8 7 87.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

36 34 94.44 

รวม 231 188 81.39 
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ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 
 4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

50.00 33.33 - 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

50.00 50.00 - 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

50.00 50.00 - 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 33.33 66.66 - 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 
50.00 66.66 - 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 50.00 33.33 - 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถ่ิน 
33.33 66.66 - 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

50.00 50.00 - 

รวม 45.83 52.08 - 

 จากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้กำหนดว่าหากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า
เทศบาลตำบลหนองควายสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  
 จากผลการประเมินของเทศบาลตำบลหนองควายดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวมอยู่ในระดับ ร้อยละ 97.81 
ซึ่งแสดงว่าเทศบาลตำบลหนองควายได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จำแนกเป็นพอใจมาก
อยู่ในระดับร้อยละ 45.83 และพอใจอยู่ในระดับ 52.08  
 

 5.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์   
โดยแต่ละยุทธศาสตร์ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชน       
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม   
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผล            
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน และประโยชน์ประชาชนได้รับจาก   
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ประเด็น (คะแนนเต็ม 10)          
และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความ      
พึงพอใจในแต่ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม        
ที่ ส ะดวกเอื้ ออำนวยสำหรับ ผู้ สัญ จร และขน ถ่ายสิน ค้าพื ชผลทาง การ เกษตร พัฒ นา                  
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขุดคลอกคลอง  
เพื่ออุปโภคและทำการเกษตร 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.96 มากที่สุด 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
9.94 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

9.96 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

9.94 มากที่สุด 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.96 มากที่สุด 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.94 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
9.94 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.98 มากที่สุด 
ภาพรวม 9.95 มากท่ีสุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย 
ในยุทธศาสตร์ที่  1 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( = 9.95)      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( = 9.98) ได้แก่ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( = 9.96) 
ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมา 
คะแนนเฉลี่ย ( = 9.94) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, 
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด, ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน      
ในท้องถ่ิน ตามลำดับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้า ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์  OTOP ภายในตำบล การปลูกฝังแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัว การอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้        
การส่งเสริมการออม การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 10.00 มากที่สุด 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

9.75 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

9.78 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

9.85 มากที่สุด 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.82 มากที่สุด 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.85 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
9.96 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.89 มาก 
ภาพรวม 9.86 มากท่ีสุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลหนอง
ควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คะแนนเฉลี่ย  ( = 9.86)     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย      
( = 10.00)  ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย 
( = 9.89) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  รองลงมา     
คะแนนเฉลี่ย ( = 9.85 ) ได้แก่  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                      
ให้ประชาชนทราบ, การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมาคะแนนเฉลี่ย        
( = 9.82) ได้แก่ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ 
การแก้ไขปัญหาขยะ การป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษ การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน        
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียสิ่งปฏิกูลรักษาความสะอาดและการควบคุมมลพิษ 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 6.60 มาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

6.43 มาก 

1) 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

6.04 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

6.36 มาก 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 5.43 ปานกลาง 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.51 มาก 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถ่ิน 
6.70 มาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.85 มาก 
ภาพรวม 6.37 มาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย 
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( = 6.37) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( = 6.85) ได้แก่ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( = 6.70) 
ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน รองลงมา
คะแนนเฉลี่ย ( = 6.60) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๗๓ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทางศาสนาและ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.56 มาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
8.37 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8.44 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

8.27 มาก 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 มาก 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.17 มาก 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
8.37 มาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.46 มาก 
ภาพรวม 8.34 มาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย 
ใน ยุทธศาสตร์ที่  4 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( = 8.34)            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( = 8.56) 
ได้แก่  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  รองลงมาคะแนนเฉลี่ย       
( = 8.44) รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( = 8.37) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่  
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๗๔ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โครงการ/กิจกรรม  การให้บริการส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สินของประชาชนและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนทุกวัย อุดหนุนระดับหมู่บ้าน 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
รวมทั้งการให้สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 9.09 มากที่สุด 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
8.95 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8.82 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

8.64 มากที่สุด 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.68 มากที่สุด 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.82 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถ่ิน 
8.95 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 มากที่สุด 
ภาพรวม 8.88 มากท่ีสุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลหนอง
ควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 8.88) เมื่อพิจารณา     
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( = 9.09) ได้แก่  
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  รองลงมา 
คะแนนเฉลี่ย ( = 9.05) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( = 8.95) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 
ตามลำดับ 
 
 

 



     
 ๗๕ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านสังคม 
โครงการ/กิจกรรม  การเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยของ อปพร.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา การให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.98 มากที่สุด 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
8.94 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8.70 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

8.74 มากที่สุด 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.74 มากที่สุด 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.89 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
8.68 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 มากที่สุด 
ภาพรวม 8.83 มากท่ีสุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย     
ในยุทธศาสตร์ที่  6 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( = 8.83)       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 9.00)      
ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  รองลงมาคะแนนเฉลี่ย       
( =8.98) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนน
เฉลี่ย ( =8.94) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม            
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 ๗๖ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 
 โครงการ/กิจกรรม  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร        
ในด้านการให้บริการประชาชน โครงการอบรมพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างของเทศบาล     
การมีส่วนร่วมของประชาชนการประชุมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ การส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาล และจัดเครื่องใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน 

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 9.57 มากที่สุด 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
9.55 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

9.27 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

9.22 มากที่สุด 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.08 มากที่สุด 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.04 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
9.20 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.14 มากที่สุด 
ภาพรวม 9.26 มากท่ีสุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต ่อ ผ ล ก า ร ด ำ เน ิน ง า น ข อ ง เ ท ศ บ าล ต ำบ ล      
ห นอ งควาย  ใน ยุทธศาสตร์ที่  7 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย    
( = 9.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( = 9.57)  
ได้แก่  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  รองลงมาคะแนนเฉลี่ย       
( = 9.55) ได้แก่  มีการประชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
ตามลำดับ 

 โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ประเด็น (คะแนนเต็ม 10)          
และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมความพึงพอใจ 
โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( = 9.95) ลำดับที่  2 



     
 ๗๗ 

เทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( = 9.86) 
ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย ( = 9.26) ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย  ( = 8.82) ลำดับที่  5 ยุทธศาสตร์ที่  6        
ด้านสังคมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คะแนนเฉลี่ย ( = 8.83) ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย  ( = 8.34 ) ลำดับที่  7 ยุทธศาสตร์ที่  3              
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย ( = 6.37)    
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย 
ในภาพรวม เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

******************************** 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหนองควายในภาพรวมโดยกำหนดให้มกีารเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ตารางท่ี 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 182 50.28 
หญิง 180 49.73 
รวม 362 100 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 362 คน ส่วนใหญ่     
เป็นเพศชาย จำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28 เป็นเพศหญิง จำนวน 180 คิดเป็นร้อยละ 
49.73 
 

ตารางท่ี  2  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 
อาย ุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 28 7.73 
 20 – 30 ปี 56 15.47 
31 – 40 ปี 43 11.88 
41 – 50 ปี 59 16.30 
51 – 60 ปี 93 25.69 

มากกว่า 60 ปี  83 22.93 
รวม 362 100 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 362 คน ส่วนใหญ่     
อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปี 
จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93 และอายุระหว่าง 41 – 50  ปี จำนวน 59 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 16.30 ตามลำดับ 
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 ตารางท่ี 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 160 44.20 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 119 32.87 
ปวส./อนปุรญิญาตร ี 30 8.29 

ปริญญาตร ี 42 11.60 
สูงกว่าปริญญาตร ี 8 2.21 

อื่น ๆ 3 0.83 
รวม 362 100 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 362 คน ส่วนใหญ่        
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 รองลงมามีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.87 และมีการศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามลำดับ 
 

 ตารางท่ี 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 17 4.70 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 25 6.90 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 83 22.93 

รับจ้าง 132 36.46 
นักเรียน นักศึกษา 35 9.67 

เกษตรกร 43 11.88 
อื่นๆ (ระบุ แม่บ้าน) 27 7.46 

รวม 362 100 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบถามสอบถามทั้งหมด จำนวน 362 คน ส่วนใหญ่  
มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93 และเกษตรกร จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 

ตามลำดับ 
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ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย  
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

60.22 40.88 0.20 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

51.66 48.62 1.10 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

54.42 45.30 1.66 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

45.86 54.42 1.10 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

47.51 50.83 3.04 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

45.30 56.08 - 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ ไขปัญหาของป ระชาชนใน
ท้องถ่ิน 

53.04 47.79 0.55 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

56.08 45.03 0.28 

รวม 51.06 47.96 0.99 
ภาพรวม  51.06 

 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 362 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำ เนิน ง าน    
ของเทศบาลตำบลหนองควาย ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 51.06 โดยแบ่ง เป็นระดับ
ความพอใจมาก  คิด เป็นร้อ ยละ  51 .06 ระดับ ความ พอ ใจ  คิด เป็น ร้อยละ  47 .96       
และระดับความไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.99 ตามลำดับ  
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 5.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย             
ได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบล
หนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2563) ของเทศบาลตำบลหนองควาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

5.2.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน และจำนวน
โครงการที่ได้ปฏิบัต ิ
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ (50 โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

แผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ 
เทศบัญญัต ิ

+ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

1 บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

231 69,060,050 

22.94 28.19 81.39 

2 ตั้งในเทศบญัญัติ
งบประมาณ 

142 43,212,620 

3 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

46 10,909,000 

4 จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
- เทศบญัญัติ = 
142 
- จ่ายขาด 
เงินสะสม  = 
46 

188 54,121,620 

4 สามารถ
ดำเนินการได ้
 

50 7,376,077.60 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 สภาพปัญหาและอุปสรรค 

  (1) งบประมาณของเทศบาล มีจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม        
ได้ตามความต้องการของประชาชนทั้งหมด 
  (2) สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นส่วนใหญ่ 
  (3) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน  
หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
  (4) ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ 
  (5) ปัญหาด้านกฎหมายระเบียบที่ไม่ชัดเจนทำให้ เทศบาลตำบลหนองควาย        
ไม่สามารถดำเนินการ โครงการได้เพราะอาจจะผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจึงทำให้ไม่สามารถพัฒนา
ท้องถ่ินได้เท่าที่ควร 

 
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  อุปสรรค  การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
(1) มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกบัปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

  (2) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากปจัจัยต่าง ๆ เช่น  
งบประมาณ  ปัญหาด้านกฎหมาย ฯลฯ 
  (3) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จงึไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติ
ตามแผน  ซึ่งถือเป็นปจัจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
  (1) ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อหาแหล่งเงิน เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น ประสานแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  เป็นต้น 
  (2) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง  ควรสอดคล้อง    
กับพันธกิจ  และเป้าหมายของแผนพัฒนา 
  (3) ควรดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
  (4) หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ  โดยคำนึงถึงตัวช้ีวัดที่กำหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
  (5) แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหาร    
ทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/
ผลสัมฤทธ์ิ/ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
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สว่นท่ี  ๔ 
  

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) ข้อ 7 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหดไว้ ดังนี้   

 (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน   
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผล
การวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ได้ตามความ เห มาะสม  เพื ่อ รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

ดังนั้น เพื่ อให้การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5         
ของเทศบาลตำบลหนองควายเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ 
สั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองควายโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองควาย จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมิน   
มีรายละเอียด ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561 - 2565  ของเทศบาลตำบลหนองควาย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐ 16 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 12.5 

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 55 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 8.5 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 8.4 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.0 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 4.5 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 4 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (๕) 4 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 4 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 4 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 83.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได ้

๑. ข้อมลูสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตัง้ 

๒๐ 

(๓) 
16.0 

2.5 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 2.0 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห ์

(๒) 1.5 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 1.5 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร     
การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกจิพอเพียงทอ้งถ่ิน  

(๒) 1.5 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(๒) 2.0 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.5 

(๘) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1.5 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมทอ้งถ่ินโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรกึษาหารอื  

(๓) 2.0 



๘๗ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได ้

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาสำหรับการพฒันา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลหนองควาย นโยบายของผูบ้รหิารเทศบาล
ตำบลหนองควาย รวมถึงความเช่ืองโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

12.5 
1.5 

(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

(๑) 1.0 

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

 (๒) 2.0 

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้
ครัวเรือน การสง่เสรมิอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) 1.5 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(๒) 1.5 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจัจบุันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strengit    (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ   T-Therat 
(อุปสรรค) 

(๒) 1.0 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปญัหาหรือ
สมมุติฐานของปญัหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อแก้ไขปญัหา 

(๒) 2.0 



๘๘ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได ้

 (๘) สรปุผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-
๒๕๖3 เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การตั้ง
งบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(๑) 1.0 

(๙) ผลที่ได้รบัจากการดำเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61-๒๕๖3 เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63 

(๑) 1.0 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบล  
หนองควาย 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปญัหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๕ 

(๑๐) 
55.0 

8.5 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) 8.5 

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.0 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานะที่เทศบาลตำบลหนอง
ควายต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกบัโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
เทศบาลตำบลหนองควายและสมัพันธ์กับโครงการพฒันา 

(๕) 4.5 

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิง่ที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองควายที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 4.0 



๘๙ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได ้

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนตอ่กลยทุธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(๕) 4.0 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นทีจ่รงิ ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์  

(๕) 4.0 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควายที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินในแผนพฒันา
ท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดงักล่าว 

(๕) 4.5 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

(๕) 4.0 

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุดกลุม่ หรอือันหนึง่อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพฒันาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 

(๕) 4.0 

รวมคะแนน 100 83.50 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ี

ได ้
๑. การสรปุสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8.5 

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ๑๐ 8.5 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ๑๐ 7.5 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 8.5 

๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 48.0 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 4.5 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 4.0 

   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 3.5 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.5 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4.0 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 3.5 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 4.0 

   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลกัประชารัฐ 

(๕) 3.5 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.0 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.5 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ 

(๕) 4.0 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.0 

รวมคะแนน ๑๐๐ 81.00 

 
 
 
 
 



๙๑ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 

1.การสรปุสถานการณ ์
การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลหนองควาย (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจัจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

10 8.5 

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้
วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มจีำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้กำหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.5 

3. การประเมินผลการ
นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิ
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใชเ้พื่อวัดวา่
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วสัด ุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถงึสามารถ
เทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการทีด่ำเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

10 7.5 

 



๙๒ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของเทศบาลตำบล
หนองควายในมิติต่างๆ จนนำไปสูก่ารจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกบัการแก้ไขปญัหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  
 

10 8.5 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

 
ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนีเ้ป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาลตำบลหนองควายและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล    
หนองควายที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลกัการและเหตผุล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์     
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.0 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัด 
เ จ น นำ ไ ป สู่  
ก า ร ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางทีต่้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชดัเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย 
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3.5 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกบัแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชัดลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
(5) โครงการสอดคล้องกับ  

(5) 4.0 



๙๓ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได ้

 (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยัง่ยืน 

  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ  
ฉบับที ่12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
(2) ยดึคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยดึวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (4) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อยา่ง
จริงจังใน 5 ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที ่เป็นเปา้หมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา  
(1) การยกระดบั ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับ
ดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สงู (2) การพฒันาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สงัคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.0 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกบั  
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย  
ได้มาก เช่น (1) เปลีย่นจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่
สินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี
ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม  
(3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสินคา้ ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากขึ้น รวมถงึโครงการทีเ่ติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทยีบ เช่น ด้าน 

(5) 3.5 
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 เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ   

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วง
ระยะเวลาของ แผนพฒันาจงัหวัดที่ได้กำหนดข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ิน เสมอืนหนึง่การ
ขับเคลื่อนการพฒันาจงัหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันา
ท้องถ่ินต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรอืเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้ กำหนดข้ึนที่เป็น
ปัจจุบัน 

(5) 4.0 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการทีป่ระชาชนต้องการเพือ่ใหเ้กิดความยั่งยืน 
ซึ่งมลีักษณะที่ จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง 
ยั่งยืน เป็นทอ้งถ่ินที่พฒันาแล้วด้วย การพฒันาตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกจิพอเพียง
ท้องถ่ิน  

(5) 3.5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลกั
สำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.0 

5.10 มกีารประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการ ถูกต้องตามหลักวชิาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปรง่ใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชงิประจักษ ์มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกวา่ร้อยละห้า
ของการนำไปตัง้ งบประมาณรายจา่ยในเทศบญัญตัิ/เทศ
บัญญตัิ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพฒันาที่ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 4.50 
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เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ
พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ทีเ่กิดทีส่ิ่ง  
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 
 
 

 

4.0 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพฒันา ซึ่งสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรอืผลทีเ่กิดข้ึนจะตอ้งเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเรจ็ได้ (3) ระบุสิง่ที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 
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รวมคะแนน 100 81.00 
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