














 

 

ส่วนที่ 1    
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ทีต่ั้งของต าบลหนองหลวง 
แผนที่ต าบลหนองหลวง 
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ประวัติต าบลหนองหลวง 
ปี พุทธศักราช 2445   ทางราชการได้เสนอตั้ง หมู่บ้านขึ้นใหม่ ชื่อว่า“บ้านหนองหลวง”โดยขึ้นกับต าบล

ค้อใต้  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ค า ว่า “หลวง”มีความหมายว่าเป็นสิ่ งที่ ไม่มีผู้ ใดสร้างขึ้น 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติชาวบ้านจึงถือว่าเป็นของหลวง หรือเป็นสิ่งสาธารณะทั่วไป 
 ต่อมา  ในปี พุทธศักราช 2513 อ าเภอสว่างแดนดิน  ได้เสนอแยกต าบลค้อใต้ เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งต าบล  เป็น 
“ต าบ ล ห น อ งห ล ว ง” อ า เภ อ ส ว่ า งแ ด น ดิ น  จั งห วั ด ส ก ล น ค ร  แ ล ะท างร าช ก า ร ได้ แ ต่ งตั้ ง ให้ 
นายสุครีพ (เครือ) ศรีมา เป็นก านันต าบลหนองหลวงเป็นคนแรกในปีเดียวกัน โดยก าหนดให้บ้านหนองหลวงเดิม  
เป็นบ้านหนองหลวงหมู่ที่ 1 บ้านโคกดินแดง เป็น หมู่ที่ 2  บ้านหนองหลวงน้อยเป็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองผือ 
เป็น หมู่ที่ 4 บ้านโคกส าราญเป็น หมู่ที่ 5 บ้านชุมชัยเป็น หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อมเป็น หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้ าเกลี้ยงเป็น 
หมู่ที่ 8   
การขยายของชุมชนบ้านหนองหลวง 
 หลังจากแยกบ้านหนองหลวงเป็นสองหมู่บ้านแล้วบ้านหนองหลวง ทั้งหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ก็ได้เลือกตั้ง
ผู้น าผลัดเปลี่ยนกันบริหารบ้านเมืองเรื่อยมา  จนมีจ านวนประชากร  และบ้านเรือนเพ่ิมมากขึ้น  ทางราชการจึง
ได้เสนอแยกบ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3  เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 9 แยกบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 10  
ในปีเดียวกันด้วย บ้านหนองหลวงจึงถูกแยกเป็นสี่หมู่บ้าน  แต่การขยายตัวของบ้านเรือนและประชากรของบ้าน
หนองหลวงน้อยหมู่ที่ 3 มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทางราชการจึงได้เสนอแยกบ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3 
เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวงจึงถูกแยกเป็นอีกห้าหมู่บ้าน 

ด้วยจ านวนผู้คนที่ต้องการเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองหลวงยังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยมาด้วยท าเลที่ตั้ง 
ภูมิประเทศ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนอุปนิสัยอันดีงามของชาวบ้านหนองหลวง ท าให้ความต้องการ
เข้ามาตั้งบ้านเรียนของประชาชนในบ้านหนองหลวง หมูที่ 9 ก็เพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ทางราชการจึง
ได้เสนอแยกบ้านหนองหลวงหมู่ที่ 9 เพ่ิมเปน็หมู่ที่ 12 อีก ในปี พุทธศักราช 2550   
 ในปัจจุบัน  ต าบลหนองหลวง ห่างจากอ าเภอสว่างแดนดิน ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  
ห่างจากจังหวัดสกลนคร ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  94  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  ๒๘,๗๕๐ ไร่  มีอาณาเขตติดตอ่ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ     
      ติดต่อกับต าบลบ้านต้ายและถนนนิตโย  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้         
      ติดต่อกับต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน และต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว  

จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   
       ติดต่อกับต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน และต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว 

จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   
       ติดต่อกับต าบลค้อใต้   อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับ 
การท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ   ๑๗๒  เมตร 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิจะร้อนตั้งแต่ 28 – 40 องศาเซลเซียส 

                    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฝนจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  
ปริมาณน้ าฝนจะมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลและผลกระทบจากพายุฝน และพายุดีเปรสชั่นในมหาสมุทร
แปซิกฟิคและทะเลจีนใต้ 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 13 องศาเซลเซียส 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับการท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  ต าบลหนองหลวง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน  มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านหนองหลวง นายธีรพงษ์  แก้วปัดสิน 090-347-4502 

2 บ้านโคกดินแดง นายสุนัน  รัตนวงศ์    (ก านัน) 082-101-8288 

3 บ้านหนองหลวงน้อย นางประไพศรี   บุราณสาร 084-390-8869 

4 บ้านหนองผือ นายยนต์   บุญกระจ่าง 096-953-8049 

5 บ้านโคกส าราญ นายมนตรี อินทะชัย 084-393-0268 

6 บ้านหนองย่างชิ้น นายนิคม   ทวีปไธสงค์ 091-6852083 

7 บ้านนาอ้อม นายคนอง   รัตนวงค ์ 086-231-6180 

8 บ้านโคกน้ าเกลี้ยง นางสุนิษา   ไกรจุมพล 092-823-8371 

9 บ้านโคกก่อง นายจิตจ านงค์   ธิโสภา 082-313-5496 

10 บ้านหนองหลวงวัฒนา นายสมานชัย แก้วปัดสิน 098-167-8871 

11 บ้านหนองเม็ก นายบุญทัน   พาชื่นใจ 089-843-1235 

12 บ้านไผ่หลวง นายนิรันดร์   วงค์อนุ 084-520-6800 
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 2.2  การเลือกตั้ง 
   ต าบลหนองหลวงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่  1 ได้แก่ 

หมู่ที ่1,3,4,7,6,10  และเขตการเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,8,9,11,12 
 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของต าบลหนองหลวง 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
 

 
 
 

หมู่บ้าน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
คิดเป็นร้อย
ละของผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
แต่ละ
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง 306 297 603  -  - 367 60.86 

หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง 399 384 783  -  - 513 65.52 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย 255 255 510  -  - 322 63.14 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 148 162 310  -  - 228 73.55 

หมู่ที่ 5 บ้านโคกส าราญ 373 372 745  -  - 472 63.36 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น 206 178 384  -  - 232 60.42 

หมู่ที่ 7 บ้านนาอ้อม 162 144 306  - - 159 51.96 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 161 174 235  -  - 223 94.89 

หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง 287 320 607  -  - 396 65.24 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา 315 373 ๖88  -  - 437 63.52 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก 201 275 476  -  - 321 67.44 

หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง 283 297 580  -  - 391 67.41 

รวม 3,096 3,231 6,327  -  - 4,061 64.18 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร   
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 ต าบลหนองหลวงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่  1 ได้แก่ 
หมู่ที ่1,3,4,7,6,10  และเขตการเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,8,9,11,12 

 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบล 
หนองหลวง  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 

ที่มา : นับจากการเลือกตั้งท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
คิดเป็นร้อย
ละของผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
แต่ละ
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 300 288 588 191 181 372 63.27 

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง 404 399 803 254 277 531 68.18 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย 238 246 484 149 173 322 66.53 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ 141 160 301 96 119 215 71.43 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 362 367 729 218 263 481 65.98 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 198 183 381 119 11๕ 234 61.42 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม 158 141 299 85 87 172 57.53 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 161 181 342 106 130 236 69.01 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง 293 323 616 175 228 403 65.42 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา 300 359 659 200 254 454 79.23 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก 205 287 492 139 200 339 68.90 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง 276 287 563 191 198 389 69.09 

รวม 3,036 3,221 6,257 1,923 2,225 4,148 66.29 
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3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 215 389 369 758 

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง 261 509 516 1,025 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย 211 328 312 640 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ 104 202 211 413 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 255 496 473 969 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 168 257 229 486 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม 101 195 180 375 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 144 224 233 457 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง 191 378 391 769 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา 222 407 449 856 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก 167 271 352 623 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง 216 378 376 754 

รวม 2,255 4,034 4,091 8,125 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอสว่างแดนดิน   
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
  ประชากรต าบลหนองหลวงแบ่งตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ได้ดังนี้ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1  ป ี 23 30 53 

อายุ 1 - 5 ปี  201 177 378 

อายุ 6 - 10 ปี 258 252 510 

อายุ 11 - 15 ปี 306 288 594 

อายุ 16 - 20 ปี 298 252 550 

อายุ 21 - 25 ปี 267 282 549 

อายุ 26 - 30 ปี 290 287 577 

อายุ 31 - 35 ปี 274 256 530 

อายุ 36 - 40 ปี 294 298 592 

อายุ 41 - 45 ปี 332 321 653 

อายุ 46 - 50 ปี 332 353 685 

อายุ 51 - 55 ปี 320 306 626 

อายุ 56 - 60 ปี 263 287 550 

อายุ 61 - 65 ปี 207 248 455 

อายุ 66 - 70 ปี 143 164 307 

อายุ 71 - 75 ปี 118 126 244 

อายุ 76 - 80 ปี 59 81 140 

อายุ 81 - 85 ปี 33 48 81 

อายุ 86 - 90 ปี 13 21 34 

อายุ 91 – 95 ปี 3 10 13 

อายุ 96 ปีขึ้นไป   1 1 2 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอสว่างแดนดิน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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จ านวนประชากรของต าบลหนองหลวงเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอสว่างแดนดิน  
 จากข้อมูล  พบว่า  จ านวนประชากรของต าบลหนองหลวงในอนาคตมีแนวโน้มลดลง   เนื่องจาก  วัยแรงงานมีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่จังหวัดอ่ืน  และผู้สูงอายุมี 
การเจ็บป่วยและเสียชีวิตอยู่เป็นประจ า  นอกจากนี้วัยรุ่นมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และประชากรเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้น  จึงส่งผลให้จ านวนประชากรของ 
ต าบลหนองหลวงมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 

ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของต าบลหนองหลวง 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

พ.ศ. 2562 (ธ.ค.62) พ.ศ. 2563 (ธ.ค.63) พ.ศ. 2564 (มิ.ย. 64) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 หนองหลวง 397 373 390 370 389 369 
2 โคกดินแดง 515 509 511 517 509 516 
3 หนองหลวงน้อย 342 312 327 308 328 312 
4 หนองผือ 207 215 204 211 202 211 
5 โคกส าราญ 495 455 496 470 496 473 
6 หนองย่างชิ้น 268 229 260 230 257 229 
7 นาอ้อม 197 180 195 180 195 180 
8 โคกน้ าเกลี้ยง 226 232 222 231 224 233 
9 โคกก่อง 379 396 377 393 378 391 
10 หนองหลวงวัฒนา 421 470 412 452 407 449 
11 หนองเม็ก 265 350 272 354 271 352 
12 ไผ่หลวง 375 376 376 374 378 376 

รวม 4,121 4,087 4,042 4,090 4,034 4,091 
8,240 8,132 8,125 



11 

 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดย มีโรงเรียน 
ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  4  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง จ านวน  2 แห่ง  ตามข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564  ดังนี้   

ที่มา : กองการศึกษา  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 4.2  สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร โทร. ๐-๔๒๑๖-๔๑๐๙  เตียงคนไข้  6  เตียง  ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ดังนี้ 

 -  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  จ านวน 1 คน (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล) 

 -  พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน 2 คน 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน 1 คน 
 -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน 2 คน 
 -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จ านวน 1 คน 
 -  แพทย์แผนไทย   จ านวน 1 คน 
 -  ผู้ช่วยเหลือคนไข้   จ านวน 4 คน 

  จ านวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
    -  ผู้ป่วยนอก      จ านวน 8,156 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564) 
  คลินิกเอกชน      จ านวน 2 แห่ง   

ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา สถานที่ที่ตั้ง 

จ านวนนักเรียน 
(คน) รวม 

ชาย หญิง 

1 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง 196 187 383 

2 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง 77 75 152 

3 โรงเรียนบ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 5 บ้านโคกส าราญ 54 48 102 

4 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น 30 20 50 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 7 บ้านโคกส าราญ 12 18 30 

6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชา
สามัคคี 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง 52 52 104 

รวมทั้งส้ิน 421 400 821 
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 4.3 อาชญากรรม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 14  เดือนมิถุนายน 2564 
   คดีความผิดต่อชีวิต/เพศ  เกิด -   คดี     จับได้ -   คดี   
   คดีโจรกรรมรถ        เกิด 5 คดี     จับได้  5 คดี   
 
 4.4  ยาเสพติด 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2564 
   ยาบ้า เกิด 6 คดี   จับได้  6 คดี   

ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสว่างแดนดิน
ได้แจ้งให้กับเขตต าบลหนองหลวงทราบ  พบว่า  ในเขตต าบลหนองหลวงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ  
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  และครอบครัว  ที่ช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดอยู่เป็นประจ า  
โดยการแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหลวงสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  จะด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  อ าเภอ สถานีต ารวจ เป็นต้น 

 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

 (1)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 (2)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
 (3)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป   
 (4)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ ให้ 

การสนับสนุน 
   (5)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  โดยมีจ านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2564  ดังนี้ 

หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง 66 78 12 19 1 - 

หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง 70 73 18 12 - - 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย 51 58 9 10 1 2 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 30 38 12 7 - - 

หมู่ที่ 5 บ้านโคกส าราญ 69 79 12 18 1 1 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น 22 38 9 5 - - 



13 

 

หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย ชาย ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมูท่ี่ 7 บ้านนาอ้อม 16 27 2 5 1 1 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 29 32 7 9 - - 

หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง 61 72 13 6 1 3 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา 73 108 18 14 1 1 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก 37 72 10 21 - - 

หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง 45 50 14 5 1 1 

รวม 453 583 114 108 7 9 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 

 นอกเหนือจากหน้าที่ภารกิจงานของเทศบาลต าบลหนองหลวง  ภายในต าบลหนองหลวงยังมี
ฌาปนกิจของต าบลที่ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก  ทางน้ า  ทางราง และทางอากาศ ฯลฯ) 
  ถนนทางหลวงชนบท  สกลนคร  2021  ถนน  บ้ านต้ าย  – ดอนส้ม โฮง ระยะทาง  
22.52 กิโลเมตร  มีสภาพเป็นถนนลาดยาง โดยตัดผ่านพ้ืนที่ต าบลในหมู่ที่  1,3,8,9,10 ตามแนวเหนือ-ใต้  
เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน กับอ าเภอส่องดาว อ าเภอวาริชภูมิ 
และถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ ระหว่างบ้านหนองหลวง ถึง บ้านนาทม ต าบลบ้านต้าย 
ระยะทาง 5.70 กิโลเมตร มีสภาพเป็นถนนลาดยาง  จากนั้นภายในต าบลมีถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกันภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างต าบล สภาพถนน
เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ซึ่งมีข้อมูลระยะทางของถนน ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร) 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง 7 1,339.58 - - - - 

หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง 10 6,168 - - 7 6,080 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย 4 1,433.80 -  - 1 3,000 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ  -  - - - 2 743.45 

หมู่ที่ 5 บ้านโคกส าราญ 5 1,350.08 - - 5 1,226.05 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น 6 1,397.83 - - 3 979.53 

หมู่ที่ 7 บ้านนาอ้อม 4 743.18 - - - - 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 5 1,069.30 - - 1 2,900 

หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง 8 2,208.11 - - 1 79.67 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา 12 1,515.56 - - - - 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก 5 679.47 - - 3 4,776.24 

หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง 8 1,664.39 5 15,652.23 7 2,365.13 

รวม 74 19,569.30 5 15,652.23 30 22,150.07 

ที่มา : กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
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 นอกจากนี้  ในต าบลหนองหลวงยังมีการเดินทาง  ทางบก  เช่น  รถโดยสารประจ าทาง 
รถตู้ร่วมบริการของบริษัทสหมิตร  รถยนต์ส่วนตัว  ต าบลหนองลวงไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทาง
วิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งจังหวัดสกลนคร ผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน ต าบลหนองหลวง  อ าเภอไชยวาน   
อ าเภอหนองหาน ปลายทางคืออ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 ทางน้ าและทางราง  ในต าบลหนองหลวง  ไม่มีการเดินทางทางน้ าทางราง 
 ทางอากาศ  ประชาชนในต าบลหนองหลวงที่ต้องการเดินทางทางอากาศจะต้องเดินทางไปขึ้นที่

สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี 
 
 5.2  การไฟฟ้า 
  ต าบลหนองหลวงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่ วถึง  โดยที่จ านวนหมู่บ้านที่ ไฟฟ้าเข้าถึง  จ านวน   
12 หมู่บ้าน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,203 ครัวเรือน   แต่ในต าบลหนองหลวงมีปัญหา คือ ไฟฟ้าดับบ่อย
และไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด   
 
 5.3  การประปา 
  ต าบลหนองหลวง มีระบบน้ าประปาใช้โดยแยกเป็นให้เทศบาลต าบลหนองหลวงบริหารจัดการ   
ได้แก่ หมู่ที่ 1,6,8 และหมู่บ้านบริหารจัดการเอง  ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,5,7,9,10 และ 11  หมู่ 12 ก าลังด าเนินการ
สร้างระบบประปา  ส่วนหมู่ 4 ยังไม่มีน้ าประปาใช้  ยังคงใช้น้ าบาดาล 
 
 5.4 โทรศัพท ์

ปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลหนองหลวง  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้
โทรศัพท์มือถือและโซเชียล ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้   
ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารรวมถึงแอพลิเคชั่น LINE เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 

 
 5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ต าบลหนองหลวง  มีบริการไปรษณีย์ จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวง
วัฒนา  ให้บริการ เวลา  08.00 – 16.00 น .  ในวันจันทร์  – เสาร์  (วัน เสาร์ครึ่ งวัน )  หยุดวันอาทิตย์   
ไม่มีบริการขนส่งเอกชน 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น  มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตร 24,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.36 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดในต าบลหนองหลวง ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  การปลูกข้าว   อ้อย  มัน  ข้าวโพด  
และพืชผักสวนครัว  สามารถแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยทางการเกษตร  ได้ดังนี้ 

 1. ที่ดินท านา  จ านวน  19,991    ไร่   
 2. ที่ดินท าไร่  จ านวน    2,428   ไร่   
 3. ที่ดินท าสวน  จ านวน     1,505   ไร ่   
 4. ที่ดินเลี้ยงสัตว์  จ านวน       800    ไร่   
 5. พ้ืนที่การใช้น้ า  ใช้น้ าชลประทาน จ านวน 4,970 ไร่ และ อาศัยน้ าฝน จ านวน 23,331 ไร่ 
 

 6.2  การประมง 
 ด้านประมงในต าบลหนองหลวง  มีพ้ืนที่จ านวน 151 ไร่   

 
 6.3  การปศุสัตว ์

  ด้านปศุสัตว์  ประชาชนในต าบลหนองหลวง  ท าการเลี้ยงสัตว์  แยกได้ดังนี้ 
  โคเนื้อ จ านวน 67 ตัว  โคนม จ านวน  2    ตัว 
  กระบือ จ านวน 77 ตัว  สุกร จ านวน 77   ตัว 
  ไก่ จ านวน 2,587 ตัว เป็ด จ านวน 428 ตัว 

 
 6.4  การบริการ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน 
1 
2 
3 
4 

ปั๊มน้ ามัน ขนาดใหญ่ 
ปั๊มน้ ามันหลอด/ปั้มหยอดเหรียญ   
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  
ร้านรับซ่อมยานยนต์ 

1   แห่ง 
1   แห่ง 

                    75  แห่ง  
15  แห่ง 

 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพัทยา 3 ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
  2. หลวงปู่มั่นองค์ท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (วัดป่าประชานิยม) 

 3. เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระครูศรีธรรมวิภาต  จันทรังสี (วัดสโมสรประชาสามัคคี) 
 

 6.6  การอุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง มีจ านวนอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมบริการขนาดเล็ก เช่น โรงสี  การซ่อมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ปั๊มน้ ามัน  ร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
และอุตสาหกรรมการขายปลีกและส่ง เช่น  ร้านค้าโชห่วย โรงขนมจีน  โรงน้ าดื่ม เป็นต้น 

-  
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การจดทะเบียนพาณิชย์  ปี   2564  มีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์   15  ราย   ขอยกเลิก 
การจดทะเบียนพาณิชย์  -  ราย  และทะเบียนพาณิชย์ฯ  ที่ยังคงด าเนินการอยู่  ณ  14 มิถุนายน 2562   

 ตลาดสด    จ านวน 1 แห่ง 
  กลุ่มอาชีพ  จ านวน 9 กลุ่ม  ซึ่งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  จ านวน 8 กลุ่ม  รายละเอียด
ดังนี้ 
 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 
 6.8  แรงงงาน  
  แรงงานในต าบลหนองหลวงโดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภาคการเกษตร  โดยเป็นการรับจ้าง
ทั่วไปในภาคการเกษตร  และท างานในบริษัทประจ าอ าเภอและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ วิสาหกิจชุมชน จ านวนสมาชิก 
(คน) 

จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

1. กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 15 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
2. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 72 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
3. กลุ่มแปรรูปน้ าหมักสมุนไพร 10 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
4. กลุ่มเย็บผ้าห่มปิกนิก 20 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
5. กลุ่มเย็บผ้า 22 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
6. กลุ่มประดิษฐ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 14 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
7. กลุ่มทอเสื่อกก 35 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
8. กลุ่มเกษตรปลอดภัย 72 ยังไมจ่ดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
9. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 114 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนต าบลหนองหลวงโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 

1. วัด 

 

 

 

 

7  แห่ง 

 

 

 

 

1. วัดป่าประชานิยม 

2. วัดสโมสรประชาสามัคคี 

3. วัดบ้านหนองย่างชิ้น 

4. วัดป่าบูรพาราม 

5. วัดป่าสามัคคีบ าเพ็ญผล 

6. วัดป่าบ้านโคกน้ าเกลี้ยง 

7. วัดบ้านหนองผือ 

หมู่ที่  12 

หมูที่ 10 

หมู่ที่ 6 

หมู่ที่  5 

หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 4 

2. ส านักสงฆ ์

(ยังไม่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัด) 

1 แห่ง 1.   วัดสวนธรรมสุขโต 

 

หมู่ที่ 7 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
งานก่อเจดีย์ทราย   ประมาณเดือน เมษายน 
การแข่งขันเรือยาวพ้ืนฐาน  ประมาณเดือน เมษายน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม 
ประเพณีบุญเดือนสิบ   ประมาณเดือน   ตุลาคม 
ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก   
  ภาษาถิ่น  ภาษาไทยกลาง และ ภาษาลาว 
 
 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลหนองหลวง  มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากจะเป็น เสื่อกก กระเป๋าสาน  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

  ต าบลหนองหลวงมีหนองน้ าขนาดใหญ่  และล าห้วยหลายสายแต่น้ าจะไหลลงสู่ พ้ืนที่ลุ่ม 
อย่างรวดเร็ว ห้วยหนอง คลอง ส่วนใหญ่ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี ท าให้ขาดแคลนน้ าใช้
อุปโภค บริโภค และการเกษตร  ในช่วงฤดูแล้ง ทางเทศบาลต าบลหนองหลวง จึงได้มีการพัฒนาแหล่งน้ า  
โดยการขุดลอกล าห้วยหลายสาย และก่อสร้างฝายน้ าล้นหลายแห่ง ทั้งน าน้ าใต้ดินมาใช้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน มีแหล่งน้ า ได้แก่  ห้วยก้านเหลือง ห้วยกุดหัวควาย ห้วยขุมปูน ห้วยบง   
คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 
 

8.2 ป่าไม ้
 ต าบลหนองหลวงมีเนื้อที่ป่า 1,143 ไร่  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เพราะพ้ืนที่

โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชน 
  

8.3 ภูเขา 
 ต าบลหนองหลวงไม่มีพ้ืนที่ติดกับภูเขา 
 

9.  อื่นๆ  
 9.1 มวลชนจัดตั้ง 

               ลูกเสือชาวบ้าน         2    รุ่น  จ านวน  323  คน 
            อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  2    รุ่น  จ านวน  151  คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



























































































































































































































 
 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมี  
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไป  
สู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ   ฉบับที่  12   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
 
 
 



 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน ์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

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

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 

132 



 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถปุระสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  



 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

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

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

4.2.1.1 แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
(1) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบและกรอบรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงาน 
(2) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยใช้ เครื่องมือในการส ารวจ  เช่น  การสังเกตแบบสอบถาม 

แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
(3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และข้อ 2) แล้ว

ตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้ง
ไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการในปีถัดไป  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4.2.1.2  การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือหาข้อสรุป 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 
 

4.2.1.3  การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล  
การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง น าเสนอรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

4.2.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 หมวด  6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของ
โครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 
รูปแบบของการติดตามและประเมินผล แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบไปด้วย แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบดังแผนภูม ิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
Input 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
Output 

 

แบบติดตามแผน ฯ 
Process 

 แบบท่ี  1 
การประเมินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แบบท่ี 2  
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
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4.2.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี 1 แบบช่วยการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ....................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที ่2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงาน
ภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ................................................................................ .... 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม) (3) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)  

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
รวม           
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปี ........................ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

 จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

             
             
             
             

รวม             

 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ............................ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       

รวม       
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี .......... 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

      
      
      
      

รวม      
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ...........................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : ....................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1...................................................................................  
1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น คะแนนความพึง
พอใจ   

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ    (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 - 30 ปี   (3) 31 - 40 ปี 

(4) 41-50 ปี   (5) 51 - 60 ปี   (๖) มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา   (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า     (3) อนุปริญญา/เทียบเท่า 

(4) ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี   (6) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก   (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

(4) รับจ้าง   (5) นักเรียน/นักศึกษา   (6) เกษตรกร 
(7) อ่ืนๆ (ระบ ุ) ............................................................................ 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ    (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ    (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 - 30 ปี   (3) 31 - 40 ปี 

(4) 41-50 ปี   (5) 51 - 60 ปี   (๖) มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา   (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า     (3) อนุปริญญา/เทียบเท่า 

(4) ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี   (6) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก   (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

(4) รับจ้าง   (5) นักเรียน/นักศึกษา   (6) เกษตรกร 
(7) อ่ืนๆ (ระบ ุ) ............................................................................  
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

ด้านโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
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4.3  สรุปผลการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในการด าเนิน โครงการตามเทศบัญญั ติงบประมาณ   โดย ได้มีการก่อหนี้ ผู กพัน/ ลงนามในสัญญา  
รวม 58 โครงการ  จ านวนเงิน 13,164,720  ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 33 โครงการ  
จ านวนเงิน 9,252,062  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  - 

ด้านการค้า การลงทุน                  และการ
ท่องเที่ยว 11 1,120,000.00 4 183,970.00 

ด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

10 5,831,920.00 5 5,193,550.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 2 100,000.00 1 10,482.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 35 6,112,800.00 23 3,864,060.00 

รวม 58 13,164,720.00 33 9,252,062.00 

     

เปรียบเทียบงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริงกับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564    
คิดเป็นร้อยละ  70.28 

     

เปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ด าเนินการกับจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2564   คิดเป็นร้อยละ 56.90 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  

ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข   
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

 
(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามา 
เป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ  
โดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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