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ส่วนที่ 1 
บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) 
มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่ างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัด เจนที่ จะท า ให้ทราบถึงจุดแข็ ง  (strengths)  จุดอ่อน (weaknesses)  โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง
รับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน
ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่า
มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 
คน 



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
ก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม ่(ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่า งไร เมื่อใด ข้อมูล
หลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผน พัฒนา
ท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จ านวน เป็นต้น หรือ การพรรณนา
เปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความ
เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2
และส่วนที่ 3 



  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ ดีหลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสาย
บังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดย
อาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่
ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนา ด 
ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ และจังหวัด ด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระเบียบ วิธี
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถ
วัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ
และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่ง
คล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 



   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
  (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือ
โครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมา
คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการซึ่ง
จะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้  



  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 

............................... 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.

2558-2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ซึ่งแสดงถึงวิวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอโนนสุวรรณ 

และแผนชุมขนเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ มีรายละเอียด คือ 

1) ยุทธศาสตร์ (Strategics issues)ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2) พันธกิจ (Mission)ประกอบด้วย 

2.1  พัฒนาการบริการประชาชน ตามระบบการบริหารจัดการรายกรณี (CM Model) 

2.2  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปการ 

2.3  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ 

2.4  พัฒนา ส่งเสริม การศึกษา การสาธารณสุข การศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและ   

นันทนาการ 

2.5  ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

 3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และเป้าประสงค์หลัก (Goals) ประกอบด้วย 

  3.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง จัดองค์กร รองรับการบริการประชาชน 

  3.2  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร รองรับภารกิจอ านาจหน้าที่เทศบาล และเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

  3.3  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า 

  3.4  เพ่ือพัฒนาการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

  3.5  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา ก่อสร้าง ระบบระบายน้ า 

3.6  เพ่ือพัฒนาการให้บริการน้ าประปาปรับปรุงระบบผลิต ขยายเขตบริการ 



3.7  เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการเมืองการบริหารความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.8  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ 

ควบคุมโรค  ยาเสพติด 

3.9  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนกิจกรรม 

นันทนาการ 

3.10  เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน สนับสนุนการศึกษาในระดับ 

ประถมศึกษา และสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก 

ระบบโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

3.11  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ จัดกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย  ...       

ประเพณีท้องถิ่น 

3.12  เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 

3.13  เพ่ือการพัฒนาอาชีพหลักของประชาชน และสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชน 

3.14  เพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 4.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  4.1ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชน 

   4.1.1)  แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 

   4.1.2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

  4.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   4.2.1)  แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 

   4.2.2)  แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 

   4.2.3)  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

   4.2.4)  แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 

      4.3ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

     4.3.1)  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   4.3.2)  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   4.3.3)  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

   4.3.4)  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

   4.3.5)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 

   4.3.6)  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 



  4.4 ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

   4.4.1)  แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 

   4.4.2)  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 5.  วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลโนนสุวรรณ   ยึดม่ันธรรมาภิบาล 

บริการชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิตดี” 

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

        2.1  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ.2557) 

    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

โครงการตามแผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 
(พ.ศ.2557) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กร 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 9 4,392,000 3 185,000 
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 6 1,379,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

2.1 แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้
หลากหลาย 

4 3,080,000 1 20,000 

3. ยุทศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

3.1 แนวทางการพัฒนาการเกษตร 5 140,000 1 100,000 
3.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า 2 1,700,000 -  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บ้านเมืองน่าอยู่และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.1.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้    
       ชุมชน 

16 4,373,600 10 5,057,600 

4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 6 365,000 3 200,000 
4.3.  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุขและส่งเสริม 
       สุขภาพประชาชน 

23 2,760,000 12 515,000 

4.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มเข็มของชุมชน   
       ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

28 2,095,000 15 1,610,000 

4.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
      และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 485,000 11 495,000 

4.6  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความ 
       เดือดร้อนของประชาชน 

5 13,640,000 5 1,783,300 

4.7  แนวทางการพัฒนาสังคม สวัสดิการ และผู้ด้อยโอกาส  10 3,420,000 4 70,000 

รวม 124 37,829,600 65 10,035,900 



2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560(เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

โครงการตามแผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 
(พ.ศ.2558) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริการประชาชน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 29 21,684,000 7 1,210,000 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 3 470,000 1 200,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 3 3,280,000 1 70,000 
2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 5 1,586,000 3 565,000 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 13 20,103,000 3 2,080,000 
2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 5 2,857,000 1 1,686,600 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 
 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 2,200,000 14 1,660,000 
3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16 1,440,000 7 320,000 
3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 16 730,000 3 220,000 
3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 16 5,812,000 10 4,950,520 
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 12 710,000 11 560,000 
3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 8 3,420,000 4 40,000 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 2 520,000 1 300,000 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 7 810,000 2 300,000 

รวม 155 65,622,000 68 13,932,120 



2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561(เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
  ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

โครงการตามแผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 
(พ.ศ.2559) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริการประชาชน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 29 7,848,000 14 3,361,900 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 8 1,159,000 1 510,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 2 900,000 1 660,000 
2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 4 1,047,000 1 595,000 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 4 2,828,400 1 291,000 
2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 9 1,354,500 5 295,500 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 14 1,390,000 13 1,490,000 
3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 3740000 13 2,885,000 
3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 5 700,000 4 280,000 
3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 14 5,800,000 12 4,992,320 
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 12 645,000 11 587,000 
3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 7 330,000 3 130,000 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 3 240,000 1 130,000 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 2 70,000 2 70,000 

รวม 131 28,051,900 82 16,205,720 



2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562(เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

โครงการตามแผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 
(พ.ศ.2560) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริการประชาชน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 33 2,839,300 22 539,300 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 5 810,000 1 200,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 3 1,750,000 1 133,000 
2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 4 5,632,960 1 1,042,000 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 6 9,573,775 4 1,601,000 
2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 9 2,550,000 1 240,000 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 15 1,490,000 9 800,000 
3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 19 1,755,000 17 1,290,000 
3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 8 860,000 4 340,000 
3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 19 6,061,560 10 4,292,600 
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 14 580,000 9 470,000 
3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 8 340,000 8 3,990,800 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 3 240,000 3 130,000 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 2 70,000 2 80,000 

รวม 148 34,552,595 92 15,148,700 



3. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
3.1 โครงการที่ได้ด าเนนิการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

การพัฒนาการบริการ
ประชาชน 

1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

จัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี และ
ระบบแผนทีภ่าษ ี

100,000 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

ฐานข้อมูลในการจดัเก็บ
ภาษีในเขตเทศบาล 

  2.โครงการจดัซื้อครภุัณฑโ์ฆษณา
และเผยแร่ (กล้องดิจิตอล) 

จัดซื้อกล้องดิจติอล DSLR พร้อมเลนส ์ 65,500 สามารถจัดเก็บภาพโครงการ
ต่างๆ  เพื่อรายงานงานผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน 

จ านวน  1  เครื่อง 

  3.โครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุ
ศูนย์รวมข้อมลูชข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ าเภอโนนสุวรรณ 
(อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้งานศูนย์
รวบรวมข้อมลูข่าวสารการจดัซื้อจดัจ้าง
ระดับอ าเภอ 

200,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ าเภอมีวัสดุ
อุปกรณ์สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้
หลากหลาย 

1.อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึน้
เขาพนมรุ้ง 

อุดหนุนจังหวัดบุรรีัมยโ์ครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

20,000 นักท่องเที่ยวเข้าเข้ามาร่วม
งานขึ้นเขาพนมรุ้ง 

ปีละ 1 ครั้ง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเกษตร 

การพัฒนาการเกษตร 2.โครงการตามแนวพระราชด าร ิ จัดอบรมเกี่ยววกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ปีละ 1 ครั้ง 

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

.1.โครงการจดักิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 80,000 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกต่าง ๆ และเห็น
ความส าคญัของตนเอง 

จ านวน 1 ครั้ง 

  2โครงการวิชาการต้านยาเสพตดิ 
(อุดหนุนโรงเรยีนอนุบาลโนน
สุวรรณ) 

จัดกิจกรรมวิชาการตา้นยาเสพติด
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 

50,000 เด็กนักเรยีนได้มีกิจกรรม
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการที่สมวัย 

ปีละ 1 ครั้ง 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3.โครงการจดักิจกรรมปัจฉิมนเิทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนเิทศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กส าหรับนักเรียนทีส่ าเรจ็การศกึษา 

10,000 เด็กเห็นความส าคัญและ
ตระหนักในการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึน 

จ านวน 1 ครั้ง 

  4.โครงการฟันสวยยิ้มใส จัดกิจกรรมร่วมระหว่างคุณครู เดก็ และ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมความรู้การดูแด
และรักษาฟันของเด็กนักเรียน 

10,000 เด็กมสีุขภาพปากและฟันท่ี
แข็งแรง สามารถแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี 

จ านวน 75 คน 

  5.โครงการพัฒนา IQ และ EQ อย่าง
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ภมูิปญัญา
ท้องถิ่นแก่เด็กและผู้ปกครองโดยบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนา IQ และ EQ 

10,000 ผู้ปกครองและเด็กไดร้่วม
กิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคภ์ายใตภู้มิปญัญา
ของท้องถิ่นสู่การพัฒนา IQ 

และ EQ 

จ านวน 1  ครั้ง 

  6.โครงการจดัการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และกีฬา
พื้นบ้านผู้ปกครองกับเด็ก ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 เด็กได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายด้วยการเล่นกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง 

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

7.โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

442,400 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลได้รับประทานอาหาร
ถูกตามหลักโภชนาการ 

จ านวน  280  วัน/คน 

  8.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

154,840 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ (นม) อย่าง
ครบถ้วน 

จ านวน  280  วัน/คน 

  9.โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 

1,361,360 เด็กนักเรยีนโรงเรียนอนุบาล
โนนสุวรรณ  ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) อย่างครบถ้วน 

จ านวน  260 วัน/คน 

  10.โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 2,992,000 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนน จ านวน  260  วัน/คน 



อนุบาลโนนสุวรรณ อนุบาลโนนสุวรรณ สุวรรณได้รับประทานอาหาร
ถูกตามหลักโภชนาการ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ประชาชน  
เยาวชนของชุมชนในเขตเทศบาล   

130,000   

  2.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 

 

ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาจาก
หน่วยงานต่างๆ 

40,000   

  3.โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล  โนนสุวรรณคัพ ครั้งท่ี  1 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณ 

30,000   

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาการ
สาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนและหัวหน้า
ครอบครัว   

150,000   

  2.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

จัดซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 30,000   

  3.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

จัดซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 30,000   

  4.โครงการรณรงค์  ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 

ตั้งจุดตรวจสุขภาพให้ค าแนะน าการดูแล
สุขภาพและแจกเอกสารความรู้ทุกชุมใน
เขตเทศบาล 

10,000   

  5.โครงการรณรงค์  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้ให้เยาวชน  และกลุ่ม
เสี่ยง 

30,000   

  6.โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส ์

ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
แก่ประชาชนและเยาวชน 

10,000   



  7.โครงการอุดหน่วยงานของรัฐหรอื
องค์กรเอกชน  (โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหาโรคเอดส์) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ  โครงการป้องกันและแกป้ัญหา
โรคเอดส ์

10,000   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  8.โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ออกตรวจให้ความรู้แนะน ารา้นค้า  
ร้านอาหารในเขตเทศบาล 

10,000   

  9.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน  (โครงการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ  โครงการป้องกันและแกป้ัญหา
ยาเสพตดิ 

20,000   

  10.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 85,000   

  11.โครงการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา 

จัดกิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

40,000   

  12.โครงการพัฒนางาน สาธารณสขุ
มูลฐานในเขตเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ (อุดหนุน  อสม.) 

จัดกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

90,000   

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

1.โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจพร้อม
บูรณาการกับส่วนราชการตา่งๆ 

100,000   

  2.โครงการบ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ 

จัดกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์
เนื่องในวันส าคัญของชาติร่วมกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

10,000   

  3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมท าหนา้ที่ในการจัดท า

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

20,000   



แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  4.โครงการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดกิจกรรมจัดท าแผนชุมชนบูรณาการ
แผนชุมชนประชาคมเมืองประจ าปีให้
ประชาชนและคณะกรรมการ  องค์กร
ประชาชนผู้น าชุมชนผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมแสดงความคดิเห็นต่อแนว
ทางการพัฒนาเทศบาล และปัญหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

50,000   

  5.โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาล 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

50,000   

  6.โครงการเทศบาลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพบปะประชาชนในเขต
เทศบาล 

60,000   

  7.โครงการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เรื่องวินัยจราจร 

จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจร
การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภยั 

10,000   

  8.โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 40,000   
  9.โครงการจดักิจกรรมวัน (อปพร.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
20,000   

  10.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
หรือกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  และ
สนับสนุนการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอื
ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ  และสนับสนุนการเลอืกตั้ง 
สส./สว./ 

50,000   

  11.โครงการพัฒนาและจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ส่งเสริมการด าเนินงานและบรหิาร
จัดการ  ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล   
ทั้งในเรื่องการจัดองค์กรการฝึกทักษะ  
ประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

20,000   



  12.โครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน จัดเก็บข้อมลูครัวเรือน  ข้อมูลประชากร  
ในเขตเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 

20,000   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  13.โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกิจการ
เยาวชน 

10,000   

  14.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนก้าวพลังตั้งใจ
พัฒนา 

อาคารอเนกประสงค์ขนาดขนาดกว้าง  
8 เมตร  ยาว 16  เมตร 

600,000   

  15.โครงการส่งเสรมิอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนท่ีสนใจ 

100,000   

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการคลังภูมิปญัญาท้องถิ่น คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณแ์ก่
เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ 

10,000   

  2.โครงการสืบสานประเพณีของดี
โนนสุวรรณ  ปี  2557  (อุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอโนนสุวรรณ) 

อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ (โครงการสืบ
สานประเพณีของดโีนนสุวรรณ) 

50,000   

  3.โครงการจดังานประเพณีวันข้ึนปี
ใหม ่

จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม ่ 20,000   

  4.โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

จัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 30,000   

  5.จัดงานประเพณีข้าวคณูลาน จัดงานประเพณีข้าวคณูลาน 15,000   

  6.โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ 150,000   

  7.โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

จัดงานประเพณลีอยกระทง 130,000   

  8.โครงการจดังานประเพณีวัน จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000   



เข้าพรรษา 
  9.โครงการประกวดสรภัญญะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้อง

สรภญัญะ 
30,000   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  10.โครงการจัดงานพระราชพิธี (อุด
หนุนหน่วงานของรัฐหรือเอกชน) 

อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ (โครงการจัด
งานพระราชพิธี) 

20,000   

  11.โครงการจัดงานวันส าคัญของ
ชาติ  และวันส าคญัทางศาสนา 

จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวัน ปิ
ยะมหาราช และกิจกรรมวันส าคญัต่างๆ 

10,000   

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตามความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

1.โครงการขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก  ถนนโนน
สุวรรณ –โคกกระเบื้องช่วง 1 จาก
บริเวณถนนบึงไกล-ร่วมใจพัฒนาถึง
บริเวณสุดเขตเทศบาลฝั่งตะวันตก 
ช่วง 2 บริเวณถนนเรืองโสภาถึง
บริเวณสุดเขตเทศบาลฝั่งตะวันตก 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร  สองข้าง
ทาง  ยาวรวม  480  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  (ตามแบบเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ) 

328,000   

  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปู
ตัวยูถนนวรรณกิจฝั่งทิศใต้จาก
บริเวณด้านหลังโรงเรียนอนุบาลโนน
สุวรรณ  ถึง บริเวณ  ถนนรอบเมอืง 

ขนาดกว้าง  0.67 เมตรยาว  80  เมตร  
สูง 0.50  เมตร  พร้อมเดินท่อน้ าประปา 

P.V.C.ช้ัน  13.5 ขนาด  Ø2”  ยาว  

80  เมตร  (ตามแบบเทศบาล) 

293,700   

  3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปู
ตัวยูถนนสุขาภิบาล 1 จากบรเิวณ
หัวถนน-ดอนอะราง  ถึง บริเวณสาม
แยกถนนสุขาภิบาล 1 (บ่อพักน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูขนาดกว้าง 
0.67  เมตร  ยาว  128 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

455,800   

  4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปู
ตัวยูถนนซอยตัน  จากบรเิวณถนน

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูขนาดกว้าง 
0.67  เมตร  ยาว  180  เมตร สูง 0.50 

660,800   



หัวถนน-ดอนอะอางถึงบริเวณถนน
รอบเมือง 

เมตร  พร้อมเดินท่อน้ าประปา P.V.C.
ช้ัน  13.5 ขนาด  Ø2”  ยาว  80  เมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  5.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  อ าเภอนางรองในการขยาย
เขตและติดตั้งระบบดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บรเิวณถนนศรีสุข 

ขยายเขตติดตั้งไฟฟา้สาธารณะ  ถนนศรี
สุขพาดสายดับด้วยสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน  พีวีซี  ขนาด  25  ตาราง
มิลลิเมตร  จ านวน  1  เส้น  ระยะทาง  
55  เมตร  ติดตั้งกิ่งโคมไฟ สาธารณะ  
ชนิดฟลูออเรสเซ็น ขนาด 2X36 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  2  ชุด  
ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด  8  เมตร  
จ านวน  3  ต้น พาดสายอะลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนพีวีซี กับเสา  ขนาด 50  ตาราง
มิลลิเมตร จ านวน  2  เส้น  ระยะทาง  
55  เมตรตามหนังสือการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคนางรอง 

45,000   

4.ยุทธศาสตรบ์้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาสังคม  
สวัสดิการ  และดูแล
ผู้ด้อยโอกาส 

1.โครงการจดังานวันคนพิการ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการ 10,000   

  2.โครงการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขแบบ  
ABC  

จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการ  กรมพัฒนาชุมชน กรมการ
ปกครอง 

30,000   

  3.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน  (อุดหนุนงบประมาณ

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิ
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรัมย์ 

20,000   



เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์) 
  4.โครงการจดัตั้งศูนย์ให้ความ

ช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
แก่สตรี  เด็กและเยาวชน 

จัดตั้งกลุ่มและด าเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่ม
สตรี  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณ 

10,000   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     3.2 โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

การพัฒนาการบริการ
ประชาชน 

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษ ีและ
ระบบแผนที่ภาษ ี

100,000 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพิ่มขึ้น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีใน
เขตเทศบาล 

  2.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแร่ (กล้องดิจิตอล) 

จัดซื้อกล้องดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ 65,500 สามารถจัดเก็บภาพโครงการต่างๆ  เพื่อ
รายงานงานผลการด าเนินงานได้ครบถ้วน 

จ านวน  1  เครื่อง 

  3.โครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุศูนย์
รวมข้อมูลชข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ระดับอ าเภอโนนสุวรรณ (อุดหนุน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ เพือ่ใช้งานศูนย์
รวบรวมข้อมูลขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 

200,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดบั
อ าเภอมวีัสดุอุปกรณ์สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 

1.อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมยโ์ครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

20,000 นักท่องเที่ยวเข้าเขา้มาร่วมงานขึ้นเขาพนม
รุ้ง 

ปีละ 1 ครั้ง  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเกษตร 

การพัฒนาการเกษตร 2.โครงการตามแนวพระราชด าริ จัดอบรมเกี่ยววกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

.1.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาต ิ 80,000 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกต่าง 
ๆ และเห็นความส าคัญของตนเอง 

จ านวน 1 ครั้ง 

  2โครงการวิชาการต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณ) 

จัดกิจกรรมวิชาการต้านยาเสพติดโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

50,000 เด็กนักรัยนได้มีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการที่สมวยั 

ปีละ 1 ครั้ง 

  3.โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

10,000 เด็กเห็นความส าคัญและตระหนกัใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

จ านวน 1 ครั้ง 

  4.โครงการฟันสวยยิ้มใส จัดกิจกรรมร่วมระหว่างคุณครู เด็ก และ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมความรู้การดูแด
และรักษาฟันของเด็กนักเรียน 
 

10,000 เด็กมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง 
สามารถแปรงฟันได้อยา่งถูกวธิี 

จ านวน 75 คน 



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  5.โครงการพัฒนา IQ และ EQ อย่าง
สร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่เด็กและผู้ปกครองโดยบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา เพือ่
พัฒนา IQ และ EQ 

10,000 ผู้ปกครองและเด็กได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นสู่การพัฒนา IQ และ EQ 

จ านวน 1  ครั้ง 

  6.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และกีฬาพื้นบา้น
ผู้ปกครองกับเด็ก ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายด้วย
การเล่นกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

7.โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

442,400 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ได้รับประทานอาหารถูกตามหลัก
โภชนาการ 

จ านวน  280  วัน/คน 

  8.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

154,840 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม (นม) อย่างครบถ้วน 

จ านวน  280  วัน/คน 

  9.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

1,361,360 เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณ  
ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างครบถ้วน 

จ านวน  260 วัน/คน 

  10.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

2,992,000 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณได้
รับประทานอาหารถูกตามหลักโภชนาการ 

จ านวน  260  วัน/คน 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ประชาชน  
เยาวชนของชุมชนในเขตเทศบาล   

130,000   

  2.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
 

ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาจาก
หน่วยงานตา่งๆ 

40,000   

  3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
โนนสุวรรณคัพ ครั้งที่  1 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ 

30,000   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาการ
สาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนและหัวหน้า
ครอบครัว   

150,000   

  2.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 
 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 30,000   



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 30,000   

  4.โครงการรณรงค์  ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

ตั้งจุดตรวจสุขภาพให้ค าแนะน าการดูแล
สุขภาพและแจกเอกสารความรู้ทุกชุมใน
เขตเทศบาล 

10,000   

  5.โครงการรณรงค์  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้ให้เยาวชน  และกลุ่ม
เส่ียง 

30,000   

  6.โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่
ประชาชนและเยาวชน 

10,000   

  7.โครงการอุดหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน  (โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาโรคเอดส์) 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ  โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส ์

10,000   

  8.โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ออกตรวจให้ความรู้แนะน าร้านค้า  
ร้านอาหารในเขตเทศบาล 

10,000   

  9.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน  (โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด) 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ  โครงการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 

20,000   

  10.โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 85,000   
  11.โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนรว่ม

ลดภาวะโลกร้อนดว้ยมือเรา 
จัดกิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

40,000   

  12.โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
(อุดหนุน  อสม.) 

จัดกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

90,000   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แกป่ระชาชนผู้สนใจพร้อม
บูรณาการกับสว่นราชการต่างๆ 

100,000   

  
 

2.โครงการบ าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์เนือ่ง
ในวันส าคัญของชาติร่วมกบัประชาชนใน
เขตเทศบาล 

10,000   



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมท าหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

20,000   

  4.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดกิจกรรมจัดท าแผนชุมชนบูรณาการ
แผนชุมชนประชาคมเมืองประจ าปีให้
ประชาชนและคณะกรรมการ  องค์กร
ประชาชนผู้น าชุมชนผู้มีส่วนเกีย่วข้องเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พัฒนาเทศบาล และปญัหาอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

50,000   

  5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์

50,000   

  6.โครงการเทศบาลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพบปะประชาชนในเขต
เทศบาล 

60,000   

  7.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
วินัยจราจร 

จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองวินัยจราจรการ
ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภยั 

10,000   

  8.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาล 40,000   
  9.โครงการจัดกิจกรรมวัน (อปพร.) จัดกิจกรรมเน่ืองในวันอาสาสมัครป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
20,000   

  10.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรณี
แทนต าแหน่งที่วา่ง  และสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ  และสนับสนุนการเลือกตั้ง สส./
สว./ 

50,000   

  11.โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการ
แพทย์ฉกุเฉิน 

ส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการ  
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินเทศบาล   ทั้งใน
เร่ืองการจัดองค์กรการฝึกทักษะ  
ประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติหนา้ที ่
 

20,000   

  12.โครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน  ข้อมูลประชากร  
ในเขตเทศบาลพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

20,000   



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  13.โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกิจการเยาวชน 10,000   

  14.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนก้าวพลังตั้งใจพัฒนา 

อาคารอเนกประสงค์ขนาดขนาดกวา้ง  8 
เมตร  ยาว 16  เมตร 

600,000   

  15.โครงการส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนที่สนใจ 

100,000   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เพือ่
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
เยาวชนและประชาชนที่สนใจ 

10,000   

  2.โครงการสืบสานประเพณีของดีโนน
สุวรรณ  ปี  2557  (อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอโนนสวุรรณ) 

อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ (โครงการสืบ
สานประเพณีของดีโนนสุวรรณ) 

50,000   

  3.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม ่ 20,000   

  4.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 30,000   

  5.จัดงานประเพณีข้าวคูณลาน 
 

จัดงานประเพณีข้าวคูณลาน 15,000   

  6.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000   

  7.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000   

  8.โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000   

  9.โครงการประกวดสรภัญญะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องสรภัญญะ 30,000   
  10.โครงการจัดงานพระราชพิธี (อุดหนนุ

หน่วย   งานของรัฐหรือเอกชน) 
อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ (โครงการจัด
งานพระราชพิธี) 

20,000   

  11.โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ  
และวันส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวัน ปิ
ยะมหาราช และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

10,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตามความ
เดือดร้อนของประชาชน 

1.โครงการขยายผวิจราจรถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก  ถนนโนนสุวรรณ –โคก
กระเบื้องช่วง 1 จากบริเวณถนนบึงไกล-
ร่วมใจพัฒนาถึงบริเวณสุดเขตเทศบาล
ฝั่งตะวันตก ช่วง 2 บริเวณถนนเรือง
โสภาถึงบริเวณสุดเขตเทศบาลฝั่ง
ตะวันตก 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร  สองข้างทาง  
ยาวรวม  480  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

328,000   

  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
ถนนวรรณกิจฝั่งทิศใต้จากบริเวณ
ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ  
ถึง บริเวณ  ถนนรอบเมือง 

ขนาดกวา้ง  0.67 เมตรยาว  80  เมตร  
สูง 0.50  เมตร  พร้อมเดินท่อน้ าประปา 
P.V.C.ชั้น  13.5 ขนาด  Ø2”  ยาว  80  
เมตร  (ตามแบบเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ) 

293,700   

  3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
ถนนสุขาภิบาล 1 จากบริเวณหัวถนน-
ดอนอะราง  ถึง บริเวณสามแยกถนน
สุขาภิบาล 1 (บอ่พักน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูขนาดกว้าง 
0.67  เมตร  ยาว  128 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

455,800   

  4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
ถนนซอยตัน  จากบริเวณถนนหัวถนน-
ดอนอะอางถึงบริเวณถนนรอบเมือง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูขนาดกว้าง 
0.67  เมตร  ยาว  180  เมตร สูง 0.50 
เมตร  พร้อมเดินท่อน้ าประปา P.V.C.ชั้น  
13.5 ขนาด  Ø2”  ยาว  80  เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลโนนสวุรรณ) 

660,800   

  5.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค  อ าเภอนางรองในการขยายเขต
และติดต้ังระบบดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณถนนศรีสุข 

ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนศรี
สุขพาดสายดบัด้วยสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน  พีวีซี  ขนาด  25  ตารางมิลลิเมตร  
จ านวน  1  เส้น  ระยะทาง  55  เมตร  
ติดต้ังกิ่งโคมไฟ สาธารณะ  ชนิดฟลูออเรส
เซ็น ขนาด 2X36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด  จ านวน  2  ชุด  ปกัเสาคอนกรีตอดั
แรงขนาด  8  เมตร  จ านวน  3  ต้น  

45,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

   พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพวีีซี กบัเสา  
ขนาด 50  ตารางมิลลิเมตร จ านวน  2  
เส้น  ระยะทาง  55  เมตรตามหนังสือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคนางรอง 

   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาสังคม  
สวัสดิการ  และดูแล
ผู้ด้อยโอกาส 

1.โครงการจัดงานวันคนพิการ เพื่อจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคนพิการ 10,000   

  2.โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ  
ABC  

จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับสว่นราชการ  
กรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง 

30,000   

  3.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน  (อุดหนุนงบประมาณเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์) 

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

20,000   

  4.โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิแก่สตรี  เด็ก
และเยาวชน 

จัดตั้งกลุ่มและด าเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่ม
สตรี  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณ 

10,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 โครงการที่ได้ด าเนนิการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

การพัฒนาการบริการ
ประชาชน 

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษ ีและระบบ
แผนที่ภาษ ี

100,000 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพิ่มขึ้น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ในเขตเทศบาล 

  2.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแร่ (กล้องดิจิตอล) 

จัดซื้อกล้องดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ 65,500 สามารถจัดเก็บภาพโครงการต่างๆ  เพื่อ
รายงานงานผลการด าเนินงานได้ครบถ้วน 

จ านวน  1  เครื่อง 

  3.โครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุศูนย์
รวมข้อมูลชข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ระดับอ าเภอโนนสุวรรณ (อุดหนุน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ เพือ่ใช้งานศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ 

200,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดบั
อ าเภอมวีัสดุอุปกรณ์สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 

1.อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมยโ์ครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

20,000 นักท่องเที่ยวเข้าเขา้มาร่วมงานขึ้นเขาพนม
รุ้ง 

ปีละ 1 ครั้ง  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเกษตร 

การพัฒนาการเกษตร 2.โครงการตามแนวพระราชด าริ จัดอบรมเกี่ยววกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

.1.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาต ิ 80,000 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกต่าง 
ๆ และเห็นความส าคัญของตนเอง 

จ านวน 1 ครั้ง 

  2โครงการวิชาการต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณ) 

จัดกิจกรรมวิชาการต้านยาเสพติดโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

50,000 เด็กนักรัยนได้มีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการที่สมวยั 

ปีละ 1 ครั้ง 

  3.โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

10,000 เด็กเห็นความส าคัญและตระหนกัใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

จ านวน 1 ครั้ง 

  4.โครงการฟันสวยยิ้มใส จัดกิจกรรมร่วมระหว่างคุณครู เด็ก และ
ผูป้กครองในการส่งเสริมความรู้การดูแดและ
รักษาฟันของเด็กนักเรียน 
 

10,000 เด็กมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง 
สามารถแปรงฟันได้อยา่งถูกวธิี 

จ านวน 75 คน 



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  5.โครงการพัฒนา IQ และ EQ อย่าง
สร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่เด็กและผู้ปกครองโดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนา IQ และ 
EQ 

10,000 ผู้ปกครองและเด็กได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นสู่การพัฒนา IQ และ EQ 

จ านวน 1  ครั้ง 

  6.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และกีฬาพื้นบา้น
ผู้ปกครองกับเด็ก ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายด้วย
การเล่นกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

7.โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

442,400 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ได้รับประทานอาหารถูกตามหลัก
โภชนาการ 

จ านวน  280  วัน/คน 

  8.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

154,840 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม (นม) อย่างครบถ้วน 

จ านวน  280  วัน/คน 

  9.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

1,361,360 เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณ  
ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างครบถ้วน 

จ านวน  260 วัน/คน 

  10.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
โนนสุวรรณ 

2,992,000 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณได้
รับประทานอาหารถูกตามหลักโภชนาการ 

จ านวน  260  วัน/คน 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ประชาชน  เยาวชน
ของชุมชนในเขตเทศบาล   

130,000   

  2.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
 

ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาจากหนว่ยงาน
ต่างๆ 

40,000   

  3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
โนนสุวรรณคัพ ครั้งที่  1 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ 

30,000   

4.ยทุธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาการสาธารณสุข
และส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนและหัวหน้า
ครอบครัว   

150,000   

  2.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 30,000   

  3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 30,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  4.โครงการรณรงค์  ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

ตั้งจุดตรวจสุขภาพให้ค าแนะน าการดูแล
สุขภาพและแจกเอกสารความรู้ทุกชุมชน 

10,000   

  5.โครงการรณรงค์  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้ให้เยาวชน  และกลุ่มเส่ียง 30,000   

  6.โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่
ประชาชนและเยาวชน 

10,000   

  7.โครงการอุดหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน  (โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาโรคเอดส์) 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนสุวรรณ  
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ 

10,000   

  8.โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ออกตรวจให้ความรู้แนะน าร้านค้า  ร้านอาหาร
ในเขตเทศบาล 

10,000   

  9.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน  (โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด) 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนสุวรรณ  
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

20,000   

  10.โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 85,000   
  11.โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนรว่ม

ลดภาวะโลกร้อนดว้ยมือเรา 
จัดกิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ในพืน้ที่
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

40,000   

  12.โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
(อุดหนุน  อสม.) 

จัดกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

90,000   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจพร้อมบูรณาการกับส่วน
ราชการต่างๆ 

100,000   

  2.โครงการบ าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์เนือ่งใน
วันส าคัญของชาติร่วมกับประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000   

  3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมท าหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 

20,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  4.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดกิจกรรมจัดท าแผนชุมชนบูรณาการแผน
ชุมชนประชาคมเมืองประจ าปีให้ประชาชนและ
คณะกรรมการ  องค์กรประชาชนผู้น าชมุชนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนว
ทางการพัฒนาเทศบาล และปัญหาอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

50,000   

  5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต ์

50,000   

  6.โครงการเทศบาลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพบปะประชาชนในเขตเทศบาล 60,000   
  7.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง

วินัยจราจร 
จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองวินัยจราจรการขับขี่
ยานพาหนะอย่างปลอดภัย 

10,000   

  8.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาล 40,000   
  9.โครงการจัดกิจกรรมวัน (อปพร.) จัดกิจกรรมเน่ืองในวันอาสาสมัครป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
20,000   

  10.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรณี
แทนต าแหน่งที่วา่ง  และสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  และ
สนับสนุนการเลือกตั้ง สส./สว./ 

50,000   

  11.โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการ
แพทย์ฉกุเฉิน 

ส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการ  
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินเทศบาล   ทั้งในเรื่อง
การจัดองค์กรการฝึกทกัษะ  ประสบการณ์แก่ผู้
ปฏิบัติหน้าที ่

20,000   

  12.โครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน  ข้อมูลประชากร  ใน
เขตเทศบาลพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

20,000   

  13.โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกิจการเยาวชน 10,000   

  14.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนก้าวพลังตั้งใจพัฒนา 

อาคารอเนกประสงค์ขนาดขนาดกวา้ง  8 เมตร  
ยาว 16  เมตร 

600,000   

  15.โครงการส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนที่สนใจ 

100,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1.โครงการคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เพือ่ถา่ยทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ 

10,000   

  2.โครงการสืบสานประเพณีของดีโนน
สุวรรณ  ปี  2557  (อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอโนนสวุรรณ) 

อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ (โครงการสืบสาน
ประเพณีของดีโนนสุวรรณ) 

50,000   

  3.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม ่ 20,000   

  4.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 30,000   
  5.จัดงานประเพณีข้าวคูณลาน จัดงานประเพณีข้าวคูณลาน 15,000   

  6.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000   
  7.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000   
  8.โครงการจัดงานประเพณีวัน

เข้าพรรษา 
จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000   

  9.โครงการประกวดสรภัญญะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องสรภัญญะ 30,000   
  10.โครงการจัดงานพระราชพิธี (อุดหนนุ

หน่วย   งานของรัฐหรือเอกชน) 
อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ (โครงการจัดงาน
พระราชพิธี) 

20,000   

  11.โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ  
และวันส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวัน ปยิะ
มหาราช และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

10,000   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมือง
น่าอยู่และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตามความ
เดือดร้อนของประชาชน 

1.โครงการขยายผวิจราจรถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก  ถนนโนนสุวรรณ –โคก
กระเบื้องช่วง 1 จากบริเวณถนนบึงไกล-
ร่วมใจพัฒนาถึงบริเวณสุดเขตเทศบาล
ฝั่งตะวันตก ช่วง 2 บริเวณถนนเรือง
โสภาถึงบริเวณสุดเขตเทศบาลฝั่ง
ตะวันตก 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร  สองข้างทาง  
ยาวรวม  480  เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตาม
แบบเทศบาลต าบลโนนสวุรรณ) 

328,000   

  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
ถนนวรรณกิจฝั่งทิศใต้จากบริเวณ
ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ  
ถึง บริเวณ  ถนนรอบเมือง 

ขนาดกวา้ง  0.67 เมตรยาว  80  เมตร  สูง 
0.50  เมตร  พร้อมเดินท่อน้ าประปา P.V.C.ชั้น  
13.5 ขนาด  Ø2”  ยาว  80  เมตร  (ตามแบบ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

293,700   



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  3.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
ถนนสขุาภิบาล 1 จากบรเิวณหัวถนน-
ดอนอะราง  ถึง บริเวณสามแยกถนน
สุขาภิบาล 1 (บ่อพักน้ า คอนกรีตเสริมเหลก็
เดิม) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูขนาดกว้าง 0.67  เมตร  
ยาว  128 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ) 

455,800   

  4.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
ถนนซอยตัน  จากบริเวณถนนหัวถนน-
ดอนอะอางถึงบรเิวณถนนรอบเมือง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูขนาดกว้าง 0.67  เมตร  
ยาว  180  เมตร สูง 0.50 เมตร  พรอ้มเดนิทอ่
น้ าประปา P.V.C.ชั้น  13.5 ขนาด  Ø2”  ยาว  80  
เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

660,800   

  5.โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
อ าเภอนางรองในการขยายเขตและติดตั้ง
ระบบดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนน
ศรีสุข 

ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนศรีสขุพาด
สายดับด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  พีวีซี  ขนาด  
25  ตารางมิลลเิมตร  จ านวน  1  เส้น  ระยะทาง  
55  เมตร  ติดตั้งกิ่งโคมไฟ สาธารณะ  ชนดิฟลูออ
เรสเซน็ ขนาด 2X36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน  2  ชดุ  ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด  8  
เมตร  จ านวน  3  ตน้ พาดสายอะลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนพีวีซี กับเสา  ขนาด 50  ตารางมิลลิเมตร 
จ านวน  2  เส้น  ระยะทาง  55  เมตร 

45,000   

4.ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงน่า
อยู่และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาสังคม  สวัสดกิาร
และดูแลผู้ด้อยโอกาส 

1.โครงการจัดงานวนัคนพกิาร เพื่อจัดกิจกรรมเนือ่งในวนัคนพกิาร 10,000   

  2.โครงการบ าบัดทกุข์บ ารุงสุขแบบ  ABC  จัดกิจกรรมบรูณาการร่วมกับส่วนราชการ  กรม
พัฒนาชุมชน กรมการปกครอง 

30,000   

  3.โครงการอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน  (อุดหนนุงบประมาณเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย์) 

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรมัย์ 

20,000   

  4.โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลอืและ
พิทักษ์คุ้มครองสทิธแิก่สตรี  เดก็และ
เยาวชน 

จัดตั้งกลุม่และด าเนินกิจกรรมเพือ่กลุ่มสตร ี เดก็
และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

10,000   

 

 



3.4 โครงการที่ได้ด าเนนิการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การ
บริการประชาชน 

 

การพัฒนาการ
บริการประชาชน 

1.โครงการประชุมประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

จัดประชุมประชาคม จัดท าแผนชุมชน ประชุมประชาคมต าบล ให้
ประชาชนและ องค์กรประชาชน ผู้น าชมุชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเทศบาล และปัญหาอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

40,000 
 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีการประชุม
ร่วมกันในการก าหนดประเด็นการ
พัฒนาและเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่างๆของ
เทศบาลท าให้เกิดความร่วมมอืในการ
พัฒนา 

ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

  2.โครงการประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีต่างๆของเทศบาล 

ประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี เช่น จัดท าป้าย แผ่นประชาสัมพันธ ์
ฯลฯ 

10,000 
 

ประชาชนรับรู้การเสียภาษแีละการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

จ านวน  10  ชุมชน 

  3.โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษีจัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้เป็นปจัจุบันเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

100,000 
 

การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพิ่มขึ้น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีในเขตเทศบาล 

  4.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
จังหัน โครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุ
ส าหรับอ านวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้งระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน 
โครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุส าหรับอ านวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้งระดับอ าเภอ 

20,000 
 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

ปีละ 1 ครั้ง 

  5.โครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
 

-จัดฝึกอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน 30,000 
 

ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้แก้ไขปัญหาความยากจน 

ปีละ 1 ครั้ง 

  6.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนในเขตเทศบาล 

-จัดอบรมเจ้าหน้าที่เก็บขอ้มูล 
-จัดหาวัสดุในการเก็บขอ้มูล 
-ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล 

30,000 มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที ่ ปีละ 1 ครั้ง 

  7.เครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
ยาว    

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว (ตามแกณฑ์
มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2558) 

23,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการ
จัดเก็บค่าบริการน้ าประปา 

จ านวน 1 เครื่อง 

  8.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกตามแบบที่มีจ าหนา่ย
ทั่วไปตามท้องตลาด เพื่อใช้ในการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่จ าเป็นของ
ทางราชการ 

3,500 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
จัดเก็บเอกสาร 

จ านวน 1 หลัง 

  9.พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นฯ เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพืน้ฯ  หน้า
กว้าง  24 นิ้ว  จ านวน 6  ตัว  ตามแบบที่มีจ าหนา่ยทัว่ไปตาม
ท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล เช่น จัดประชุม จัด

21,000 ประสิทธิภาพในการจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ 

จ านวน   6  ตัว 



กิจกรรมต่างๆ  

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  10.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559)  

32,000 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

  11.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล  

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ป ี2559) 

21,000 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

  12.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ป ี2559) 

7,900 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

  13.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล  

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ปี 2559) 

21,000 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

  14.เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ 10 วัตต ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF / FM ชนิดประจ าที่ 10 วัตต์
จ านวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ป ี2558 ) 

11,000 ช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน
และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

จ านวน  1  เครื่อง 

  15.เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือ
ถือ ระบบ VHF / FM  ขนาดก าลัง
ส่ง 5 วัตต ์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF / FM  ขนาด
ก าลังส่ง 5 วัตต์จ านวน 8 เครื่องๆละ 7,500  บาท  ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง  แท่นชาร์ทแบตเตอรี ่1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ป ี2558) 

60,000 ช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน
และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

จ านวน  10  เครื่อง 

  16.เครื่องชั่งน้ าหนักแบบติจิตอล 
พร้อมที่วัดส่วนสูง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบติจิตอล 
พร้อมที่วัดส่วนสูงจ านวน 1  เครื่องคุณลักษณะ  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) 

23,000 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการและสนใจในเร่ืองสุขภาพใน
ด้านการเปลียนแปลงทางร่างกาย 
เปรียบเทียบระหว่างน้ าหนกักับ
ส่วนสูง 

จ านวน  1  เครื่อง 

  17.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น  เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตัง้พื้น จ านวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) 

7,900 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการและสนใจในเร่ืองสุขภาพ
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  18.เปลตักอลูมิเนียม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เปลตักอลูมิเนียม ตามแบบที่มีจ าหน่ายทั่วไปตาม
ท้องตลาด จ านวน 1 เปล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปฐมพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับเจ้าหน้าทีป่ระจ ารถกู้ชีพฉุกเฉิน  

10,000 เพื่อความปลอดภัยและความได้
มาตรฐานในการช่วยเหลือคนป่วย 

จ านวน  1  ชุด 

  19.ครุภัณฑ์สไปนอลบอร์ด
(Spine board) 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สไปนอลบอร์ด(Spine board) พร้อมอุปกรณ์ส่วน
เสริมครบชุด  จ านวน 1 ชุด ตามแบบทีม่ีจ าหน่ายทั่วไปตาม
ท้องตลาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประจ ารถกู้ชพีฉุกเฉิน  

30,000 เพื่อความปลอดภัยและความได้
มาตรฐานในการช่วยเหลือคนป่วย 

จ านวน  1  ชุด 

  20.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล  

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ป ี2559) 

21,000 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

  21.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network   

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network  จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ( 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559) 

12,000 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

  22.ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  ตามแบบที่มีจ าหน่ายทั่วไป
ตามท้องตลาด จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการเก็บรักษาเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ  

5,000 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน  1  เครื่อง 

 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมทบทวน อปพร.จ านวน 50  คน 200,000   

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

การพัฒนาไฟฟา้แสง
สว่าง  

1.อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอ
นางรอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการขยาย
เขตระบบจ าหนา่ยไฟสาธารณะ   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอนางรอง เป็น
ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟสาธารณะ ตาม
รายการ ดังนี้ 
(1)บ้านโนนสุวรรณ (ถนนนอกเมือง) 
-พาดสายดับด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พี.วี.ซี.
ขนาด 25 มิลลิเมตร จ านวน 1 เส้น  
ระยะทาง 325  เมตร 
-ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาดไม่
เกิน 20 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจ านวน 5 ชุด 

133,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

   (2) บ้านทรัพย์สวุรรณ(ซอยบุรีค าเรือง) 
-ติดต้ังกิ่งโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาดไม่
เกิน 20 วัตต ์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบจ านวน 4 ชุด  (ตาม
แบบ ประมาณค่าใช้จ่ายการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอนางรอง )  

   

 การพัฒนาการ
คมนาคม 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนทุ่งเทศบาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทุง่เทศบาล  สถานที ่ ถนนทุ่ง
เทศบาล หมู่ที ่1   ต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัด
บุรีรัมย์   ปริมาณ
งาน   หนา  0.15  เมตร กวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,000.00  ตารางเมตร   (ตามแบบเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ)  

1,042,000   

 การพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนมาตร
ทอง 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดค.ส.ล. ถนนมาตร
ทอง 2ข้างทางสถานที ่ ถนนมาตรทอง 2 ข้างทาง   เทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรรีัมย์ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  กวา้ง  0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 322 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลโนนสวุรรณ) 

385,000   

  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิดค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 4 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดค.ส.ล. ถนน
สุขาภิบาล 4สถานที่  ถนนสุขาภิบาล 4   เทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรรีัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  กวา้ง  0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 186 เมตร(ตาม
แบบเทศบาลต าบลโนนสวุรรณ)  

223,000   

  3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ถนนประทุม- ร่วมสุข 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝาปดิค.ส.ล. ถนนประทุม- ร่วม
สุข  สถานที่  ถนนประทุม-ร่วมสุข   เทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรรีัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ ากวา้ง 0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 112 เมตร(ตามแบบ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

133,000   

  4.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนนอกเมือง 

เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
นอกเมืองสถานที ่ ถนนนอกเมือง ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า
ขนาด? 1.00 เมตร จ านวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.57 เมตร จ านวน 12 บ่อ ตามแบบเทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณ (ตามแบบเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ)  

860,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

 การพัฒนาการ
ให้บริการน้ าประปา 

1.โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา     

เพื่อติดต้ังปั๊มน้ าหอยโข่งเพลาลอย ขนาดความเร็ว
รอบ (RPM) 1,450 รอบต่อนาท ีขนาดแรงดันไฟฟ้า 185 K.W ใช้
กับท่อขนาด 4 นิ้ว ระยะส่งสูงไม่น้อยกวา่ 20 เมตร ส าหรับสูบน้ า
ดิบ พร้อมฐานติดตั้งและอุปกรณ์ จ านวน 2  ชุด ตามแบบที่มี
จ าหน่ายทั่วไปตามทอ้งตลาด  และ เพื่อติดต้ังปั๊มน้ าหอยโข่งเพลา
ลอย ขนาดความเร็วรอบ (RPM) 2,900 รอบต่อนาท ีขนาด
แรงดันไฟฟ้า 185 K.W ใช้กับท่อขนาด 4 นิ้ว ระยะส่งสูงไม่น้อย
กว่า 30 เมตร ส าหรับสูบน้ าใส พร้อมฐานติดตั้งและ
อุปกรณ์ จ านวน 2  ชุดตามแบบที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามทอ้งตลาด  

240,000     

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบ้านเมืองที่น่า
อยู ่

ทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1.โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวนัส าคัญของชาติร่วมกับ
ประชาชนในเทศบาล 

20,000   

  2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน 30,000   

  3.โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง 

เพื่อจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

450,000 
 

  

  4.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 

จัดกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  30,000 

 

  

  5.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงาน
อื่น 

50,000 
 

  

  6.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน 

จัดกืจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีสว่นร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

50,000   

  7.โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนภาวะผู้น าสตรีในชุมชน การพัฒนาสตรี
ในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว การส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่มสตรีและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

20,000   

  8.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกบัวินยัจราจรและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 50,000 
 

  



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

 ทางการพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

- อบรมให้ความรู้แกนน าสุขภาพ (บ้าน วัด โรงเรียน) 
- จัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายและน้ ายาฉีดพ่นยุงพร้อมน้ ามัน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมด าเนินการหยอดทรายก าจัดลกูน้ า
ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย  ทกุ 4 เดือน และเมื่อมีการ
ระบาดของโรค 

150,000 
 

  

  2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวดั
นก 

- ฉีดพ่นควบคุมป้องกันโรคในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปีก ทกุ ๓ เดือน 
และเมื่อมีการระบาดของโรค 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และบริการแจกแผ่นพับให้ความรู้ 

30,000   

  3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- จัดซื้อวัคซีและอปุกรณ์ให้การรักษา 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย  และ
ผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน /อสม. 
- ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าให้กับสุนขัและแมว 

30,000   

  4.โครงการบริการแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณ 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแพทยฉ์ุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ค่าด าเนินการ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าชุมปฏิบัติการ ค่าศึกษาดูงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวช้อง 

300,000   

  5.โครงการทบทวนและพัฒนาจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 

จัดอบรมทบทวนความรู้อาสากู้ชีพและฝกึปฏิบัติงานจริงบูรณาการ
ร่วมกับโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 

30,000   

  6.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ
น้ า 

เก็บตัวอยา่งน้ าจากแหล่งต่างๆเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า 2 ครั้งต่อปี 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
สรุปติดตามและประเมิน 

30,000   

  7.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

- ตั้งจุดตรวจสุขภาพ ให้ค าแนะการดูแลสุขภาพและแจกเอกสาร
ความรู้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  
- คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน
ทุกคนที่สนใจและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

30,000   

  8.โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ 

- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ผู้น าชุมชน เยาวชน ตัวแทนประชาชน  
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ปอ้งกันให้ความรู้ทางเสียงตามสาย  และ
ผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน/อสม.และเทศกาลที่มีความเส่ียง 

30,000   

  9.โครงการป้องกันเด็กจมน้ า อบรมให้ความรู้เด็ก เด็กนกัเรียน และผูป้กครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นวิทยากรในชุมชนเรื่องการป้องกนัการจมน้ า การชว่ยชวีิต
เบื้องต้น 

100,000   



ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  10.โครงการพัฒนาห้องน้ าสาธารณะให้
ได้มาตรฐาน (HAS) 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
-ตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะในเขตเทศบาล 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

150,000   

  11.โครงการอบรมผู้ประกอบการที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้ ตวัแทน อสม. ผู้ประกอบการตรวจสถาน
ประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน.ในเขตเทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณทุก 6 เดือน 

20,000   

  12.โครงการส่งเสริมการติดตั้งระบบแก๊ส
ชีวภาพในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง 
-สาธิตการจัดท าบอ่แก๊สชวีภาพ 
-จัดหาวัดสุอุปกรณ์ 

50,000   

  13.โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนรว่ม
ลดภาวะเมืองร้อนดว้ยมือเรา 

- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ผู้น าชุมชน เยาวชน ตัวแทนประชาชน  
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย  และ
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อสม.และ 
-ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

180,000   

  14.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 

-  จัดอบรมให้ความรู้ใหก้ับเด็กและเยาวชน ผู้น าชุมชน และแกนน า
สุขภาพ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อตา้นเสพติดในชุมชน 10 
ชุมชน 
- การด าเนินงานของศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

30,000   

  15.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ(โครงการป้องกันและแกป้ัญหา
ยาเสพติด) 

- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนสวุรรณ โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติ 

20,000   

  16.โครงการอาหารปลอดภยัเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค 

-จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ ตวัแทน อสม. ผู้ประกอบการ  
ผู้รับผิดชอบโรงอาหารโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 
 -ตรวจประเมินด้านกายภาพและชีวภาพ เพื่อรับรองมาตรฐาน 
อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย 

30,000   

  17.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ 

80,000   

 การพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ์ - จัดกจิกรรมแข่งขันกีฬา    ประชาชน  เยาวชน 200,000   



  2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชน 40,000 
 

  

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  3.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 

-  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกบัหน่วยต่างๆ                           
- ส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาทั้งระดับอ าเภอ และจังหวัด 

50,000   

  โครงการส่งเสริมกีฬาประจ าชุมชน เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาประจ าชุมชน หมู่บ้าน เช่น อปุกรณ์สนาม
กีฬา ปรับปรุงสนามกีฬา 

50,000   

 การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

1.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี  และกีฬาพื้นบ้านผู้ปกครอง กับเด็กภายใน
ศูนย์ฯ 

10,000 
 

เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
ด้วยการเล่นกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง 

  2.โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กเล็ก
ก้าวแรกสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาเด็ก 

10,000 
 

  

  3.โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 
 

เด็กเห็นความส าคัญและตระหนกัใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

จ านวน 1 ครั้ง 

  4.โครงการฟันสวยยิ้มใส -จัดกิจกรรมร่วมระหวา่งคุณครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมความรู้
การดูแลและรักษาฟันของเด็กนักเรียน 

10,000 
 

เด็กมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง 
สามารถแปรงฟันได้อยา่งถูกวธิี 

จ านวน 75 คน 

  5.โครงการภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การพัฒนา  IQ และ  EQ  อย่า
สร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและผู้ปกครอง
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาIQและ  EQ   

10,000 ผู้ปกครองและเด็กได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นสู่การพัฒนา IQ 
และ EQ 

จ านวน 1  ครั้ง 

  6.โครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จ านวน 
84  คน 

426,300 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ได้รับประทานอาหารถูกตามหลัก
โภชนาการ 

จ านวน  280  วัน/คน 

  7.โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  
84  คน 

166,800 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม (นม) อย่างครบถ้วน 

จ านวน  280  วัน/คน 

  8.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณและเด็กในเขตเทศบาล 

80,000 
 

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนน
สุวรรณ  ได้รับอาหารเสริม (นม) 
อย่างครบถ้วน 

จ านวน  260 วัน/คน 

  9.โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนชั้น อนุบาล,ป.1 – 
ป.6 

1,362,500 
 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณ
ได้รับประทานอาหารถูกตามหลัก

จ านวน  260  วัน/คน 



 โภชนาการ 
  10.อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

(โครงการอาหารกลางวัน) 
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนนสวุรรณ โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน   

2,844,000 
 

  

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

 การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1.โครงการคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เพือ่ถา่ยทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ    

20,000 
 

  

  2.โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

40,000   

  3.โครงการจัดงานประเพณีประกวด
สรภัญญะ 

จัดงานประเพณีประกวดสรภญัญะ 40,000 
 

  

  4.โครงการจัดงานประเพณีข้าวคูณลาน จัดงานประเพณีข้าวคูณลาน 20,000 
 

  

  5.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000   

  6.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000 
 

  

  7.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม ่ 10,000 
 

  

  8.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 
 

  

  9.โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและ
ศาสนา 

-  จัดกิจกรรมเกีย่วกับวันส าคัญ เช่น                       
 1.วันวิสาขะบูชา 
2.วันมาฆะบูชา 
3.วันอาสา ฬบูชา 
4. วันปิยะมหาราช 
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

10,000 
 

  

  10.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้ประชาชนผู้สนใจ 100,000   

 การพัฒนาสวัสดกิาร
สังคมและ

1.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,998,800   



ผู้ด้อยโอกาส 
  2.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 720,000   
  3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(AIDS) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์(AIDS) 72,000   

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

  4.โครงการจัดงานวันคนพิการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ  การตรวจ
สุขภาพผู้พกิารในเขตเทศบาล 

20,000 
 

  

  5.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์
โครงการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้การชว่ยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจเหลา่กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์ในกิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นจากปัญหาสังคม ภยั
ธรรมชาติ 

20,000 
 

  

  6.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 100,000   

  7.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ จัดกิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอาย ุ 10,000   
  8.โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนเหตุสาธารณภัย 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเหตุเดือดร้อนจากสาธารณภยัต่างๆ 50,000   

 การพัฒนาอาชีพ
และการมีรายได้ 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพ 
 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาอาชพี ให้ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพเข้ารว่มกิจการ 

100,000 
 

  

  2.โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดู
งาน 

30,000   

 ทางการพัฒนา
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

1.อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ 
(โครงการสืบสานประเพณีของดีโนน
สุวรรณ)  

สนับสนุนอ าเภอโนนสวุรรณจัดกิจการรมโครงการสืบสานประเพณี
ของดีโนนสุวรรณ 
 

50,000 
 

  

  2.อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการจัด
งานประเพณขีึ้นเขาพนมรุ้ง) 

สนับสนุน จังหวัดบุรีรัมย ์จัดกจิกรรมโครงการจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

20,000 
 

นักท่องเที่ยวเข้าเขา้มาร่วมงานขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

ปีละ 1 ครั้ง  

  3.อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการจัด
งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์) 

สนับสนุนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
 

10,000 
 

  

 

 



4  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชน 1.3 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 22       20,474,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

1.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 2           270,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 2         3,210,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.3 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 2         1,021,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.4 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 10       18,023,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.5 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 4   1,170,400,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 3.3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 6           540,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.4 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9         1,120,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.5 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 13           510,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.6 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 6           861,480.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณ ี 1           150,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.8 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 4         3,380,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 1           220,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 5           510,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 87 
 

1,220,689,480.00 
 



2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชน 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 22       20,474,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 2           270,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 2         3,210,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 2         1,021,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 10       18,023,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 4   1,170,400,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 6           540,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9         1,120,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 13           510,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 6           861,480.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 1           150,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 4         3,380,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 1           220,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 5           510,000.00  งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 87 
 

1,220,689,480.00 
 



3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชน 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 15 4,486,100 งบประมาณไม่เพียงพอ 

1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 7 649,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 1 240,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 3 452,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 3 2,537,400 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 4 1,059,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 - งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5 855,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 1 420,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 2 807,680 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 1 58,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 4 200,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 2 110,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว - - - 

รวม 49 11,774,180  



4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชน 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 11 2,300,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 4 610,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 2 1,617,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 3 4,590,960 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 2 7,972,775 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 8 2,310,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 690,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 465,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 4 520,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 9 1,768,960 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 5 110,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส - - - 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ - - - 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว - -  

รวม 56 19,403,895  



5. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

             5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) งวดเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

(Strategics Issues) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 

(Strategics) 

โครงการตามแผนพัฒนา 

(พ.ศ.2561) 

ด าเนินการจริง 

(พ.ศ.2561) 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชน 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 14 2,794,000 2 74,400 

1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 2 340,000 2 352,650 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 1 850,000 - - 

2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 3 4,135,280 1 110,000 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 4 3,115,125 3 2,650,000 

2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 7 2,260,000 1 52,352 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 14 1,200,000 3 32,034.85 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16 1,735,000 13 382,821 

3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ 4 660,000 3 172,964.98 

3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 14 5,941,560 8 4,278,466.24 

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 13 7500,000 9 370,988 

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 9 4,270,000 6 3,807,300 

4.ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 3 240,000 1 41,319 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 3 120,000 1 50,000 

ครุภณัฑ ์ 12 474,000 7 118,300 

รวม 107 28,410,965 60 12,493,596.07 



 

5.2 ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ห้วงเดือน ต.ค.60-มี.ค. 61 

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ โครงการกิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ หน่วยรับผิดชอบ 
การเบิกจ่าย 

ต.ค.60-มี.ค. 61 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการบริการประชาชน     แผนงานบริหารงานทั่วไป (4) 

1 โครงการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาล 50,000 ส านักปลัด 4,400  
2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับจราจร 10,000 ส านักปลัด -  
3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี 100,000 กองคลัง -  
4 โครงการประชาสัมพนัธ์การช าระภาษีตา่งๆของเทศบาล 20,000 กองคลัง -  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร   แผนงานบริหารงานทั่วไป (3) 

1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 735,000 ทุกหน่วยงาน *  
2 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 ส านักปลัด 10,100  
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 250,000 ส านักปลัด -  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การพัฒนาการคมนาคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสุวรรณ 122,000 กองช่าง -  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การพัฒนาระบบระบายน้ า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูฝารางวี ถนนรอบเมอืง 613,000 กองช่าง -  
2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนผลึกรุ่งโรจน์ 805,000 กองช่าง -  
3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบเมือง 1,232,000 กองช่าง -  
4 โครงการขุดลอกล าห้วยโกรกตาปู่ 860,000 กองช่าง -  



ที่ โครงการกิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ หน่วยรับผิดชอบ 
การเบิกจ่าย 

ต.ค.60-มี.ค. 61 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การพัฒนาการให้บริการน้ าประปา   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 

1 โครงการก่อสร้างขยายเขตส่งน้ าประปาเขตเทศบาลต าบลโนนสวุรรณ 56,400 กองช่าง -  
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 
1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 30,000 กองสวัสดิการสังคม -  
2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ สนบัสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
300,000 ส านักปลัด -  

3 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20,000 ส านักปลัด 1,900  
4 โครงการประชุมประชาคมจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 50,000 กองวิชาการฯ ไม่ใช้งบประมาณ  
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย และ การมีส่วนร่วมของประชาชน 30,000 ส านักปลัด -  
6 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 30,000 ส านักปลัด -  
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นและสนับสนนุการ

เลือกตั้ง 
450,000 ส านักปลัด -  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     แผนงานสาธารณสุข  14 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปญัหายาเสพตดิ 20,000 กองสาธารณสุขฯ -  
2 โครงการจดัการขยะแบบมสี่วนร่วมลดภาวะเมืองร้อนด้วย มือเรา 200,000 กองสาธารณสุขฯ 10,153  
3 โครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน 80,000 กองสาธารณสุขฯ -  
4 โครงการ การบริการ การแพทย์ฉกุเฉินเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 300,000 กองสาธารณสุขฯ -  
5 โครงการทบทวนและพัฒนาการจดัระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 30,000 กองสาธารณสุขฯ -  
6 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 100,000 กองสาธารณสุขฯ -  
7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 30,000 กองสาธารณสุขฯ 280  



8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 150,000 กองสาธารณสุขฯ 72,490  
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9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 กองสาธารณสุขฯ 1,280  
10 โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 30,000 กองสาธารณสุขฯ -  
11 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ าจากแหล่งต่างๆที่เทศบาลรับผิดชอบ 40,000 กองสาธารณสุขฯ -  
12 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 9,800  
13 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 900  
14 โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 30,000 กองสาธารณสุขฯ -  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 200,000 กองการศึกษา 132,348  
2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนสุวรรณ คัพ 50,000 กองการศึกษา -  
3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 60,000 กองการศึกษา -  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 การพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน    แผนงานการศึกษา  10 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 กองการศึกษา 9,393  
2 โครงการพัฒนา  IQ และ  EQ  อย่างสร้างสรรค์ 10,000 กองการศึกษา -  
3 โครงการฟันสวยยิ้มใส 10,000 กองการศึกษา -  
4 โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก 10,000 กองการศึกษา 8,387  
5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 กองการศึกษา 9,000  
6 โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 10,000 กองการศึกษา 2,440  
7 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 352,800 กองการศึกษา 112,000  
8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 2,776,000 กองการศึกษา 1,391,000  
9 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 138,000 กองการศึกษา 61,611.84  
10 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1,330,000 กองการศึกษา 681,600.40  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.5  การพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 

1  โครงการจัดกิจกรรมประกวดสรภัญญะ 40,000 กองการศึกษา -  
2  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 40,000 กองการศึกษา -  
3  โครงการจัดงานประเพณีข้าวคูณลาน 20,000 กองการศึกษา -  
4  โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 150,000 กองการศึกษา -  
5  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000 กองการศึกษา 80,468  
6  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 10,000 กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ  
7  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 กองการศึกษา -  
8  โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 10,000 กองการศึกษา 1,000  
9  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 100,000 กองการศึกษา -  
10 โครงการคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 กองการศึกษา -  
11 โครงการงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ) 
100,000 กองการศึกษา 100,000  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.6 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส    แผนงานสังคมสงเคราะห์  8 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 กองสวัสดิการสังคม 27,000  
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,033,600 กองสวัสดิการสังคม 1,493,700  
3  เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,000 กองสวัสดิการสังคม 340,000  
4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 80,000 กองสาธารณสุขฯ -  
5 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  100,000 กองสวัสดิการสังคม -  
6  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 10,000 กองสวัสดิการสังคม 10,000  
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7  โครงการจัดงานวันคนพิการ 20,000 กองสวัสดิการสังคม -  
8 โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ (อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์) 
20,000 กองสวัสดิการสังคม 20,000  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาอาชีพและการมีรายได้    แผนงานสังคมสงเคราะห์  2 

1  โครงการส่งเสริมอาชีพ 110,000 กองสวัสดิการสังคม -  
2  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 ส านักปลัด 28,380  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การพัฒนาสนบัสนุนการท่องเที่ยว   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 

1 โครงการจัดงานประเพณีของดีโนนสุวรรณ (อุดหนนุอ าเภอโนนสุวรรณ )  50,000 กองการศึกษา  -  
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1 ครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะเหล็กท างานพร้อมกระจก และ เก้าอี้ท างาน 10,000 กองวิชาการและแผนงาน 10,000  
2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยไุฟสปอร์ตไลทป์ระจ ารถ EMS 15,000 กองสาธารณสุขฯ 15,000  
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  

ความละเอียดไมน่้อยกว่า 20 ลา้นพิกเซล 
14,000 กองการศึกษา -  

4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
หูฟังตรวจโรค (stethoscope 3M classic II ) 

10,000 กองสาธารณสุขฯ 9,800  

5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเคร่ืองกรองน้ าระบบ RO 30,000 กองการศึกษา -  
6 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ าได้ 56,000 ส านักปลัด -  
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานจอขนาด ไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว 
16,000 ส านักปลัด 15,900  

76 รวม 17,158,800 - 4,670,331.24 27.22 % 



การประเมินผลการด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาการบริการประชาชน     แผนงานบริหารงานทั่วไป (4) 

 

1 โครงการประชาสมัพันธ์ให้ความรูเ้กี่ยวกับวินัยจราจรและ 
ลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล 

50,000 ส านักปลดั 4,400 - 4,400 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร 10,000 ส านักปลดั - - ไม่ด าเนนิการ 

3 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 100,000 กองคลัง - 70,000 70,000 
4 โครงการประชาสมัพันธ์การช าระภาษีต่างๆของเทศบาล 20,000 กองคลัง - - ไม่ด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร   แผนงานบริหารงานทั่วไป (3) 

 

1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 735,000 ทุกหน่วยงาน * 342,550 342,550 
2 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 50,000 ส านักปลดั 10,100 - 10,100 
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 250,000 ส านักปลดั - - ไม่ด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การพัฒนาการคมนาคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 

 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรสีุวรรณ 122,000 กองช่าง - 110,000 110,000 
ยุทธศาสตร์ ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การพัฒนาระบบระบายน้ า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 
 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยฝูารางวี ถนนรอบเมือง 613,000 กองช่าง - ระหว่างด าเนินการ 613,000 
2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนผลึกรุ่งโรจน ์ 805,000 กองช่าง - ระหว่างด าเนินการ 805,000 
3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนรอบเมือง 1,232,000 กองช่าง - ระหว่างด าเนินการ 1,232,000 
4 โครงการขุดลอกล าห้วยโกรกตาปู ่ 860,000 กองช่าง - - ไม่ด าเนนิการ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การพัฒนาการให้บริการน้ าประปา   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 

 

1 โครงการก่อสร้างขยายเขตส่งน้ าประปาเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 56,400 กองช่าง - 52,352 52,352 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 
 

1 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 30,000 กองสวัสดิการฯ - - ไม่ด าเนนิการ 

2 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ สนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ 300,000 ส านักปลดั - 29,484.85 29,484.85 
3 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20,000 ส านักปลดั 1,900 - 1,900 
4 โครงการประชุมประชาคมจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล 50,000 กองวิชาการฯ ไม่ใช้งบประมาณ 650 650 
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
30,000 ส านักปลดั - - ไม่ด าเนนิการ 

6 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ 30,000 ส านักปลดั - - ไม่ด าเนนิการ 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้ง 450,000 ส านักปลดั - - ไม่ด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     แผนงานสาธารณสุข  14 

 

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ปญัหายาเสพตดิ 20,000 กองสาธารณสุขฯ - 6,175 6,175 
2 โครงการจดัการขยะแบบมสี่วนร่วมลดภาวะเมืองร้อนด้วย มือเรา 200,000 กองสาธารณสุขฯ 10,153 25,523 35,676 
3 โครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน 80,000 กองสาธารณสุขฯ - - ไม่ด าเนนิการ 

4 โครงการ การบริการ การแพทย์ฉกุเฉินเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 300,000 กองสาธารณสุขฯ - - ไม่ด าเนนิการ 

5 โครงการทบทวนและพัฒนาการจดัระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 30,000 กองสาธารณสุขฯ - 29,353 29,353 
6 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 100,000 กองสาธารณสุขฯ - 80,600 80,600 
7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 30,000 กองสาธารณสุขฯ 280 - 280 
8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 150,000 กองสาธารณสุขฯ 72,490 7,240 79,730 

 



ที ่ โครงการกิจกรรม 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
การเบิกจ่าย 

ต.ค.60-มี.ค. 61 
การเบิกจ่าย 

เม.ย.-ก.ย. 61 
รวม 

9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 30,000 กองสาธารณสุขฯ 1,280 18,170 19,450 
10 โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 30,000 กองสาธารณสุขฯ - 2,885 2,885 
11 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคณุภาพน้ าจากแหล่งต่างๆที่เทศบาลรับผิดชอบ 40,000 กองสาธารณสุขฯ - 17,700 17,700 
12 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคไมต่ิดต่อ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 9,800 - 9,800 
13 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการปอ้งกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 900 5,150 6,050 
14 โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 30,000 กองสาธารณสุขฯ - 2,885 2,885 
15 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000 กองสาธารณสุขฯ - 92,237 92,237 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 

 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพนัธ ์ 200,000 กองการศึกษา 132,348 - 132,348 
2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนสวุรรณ คัพ 50,000 กองการศึกษา - 33,693.98 33,693.98 
3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 60,000 กองการศึกษา - 6,923 6,923 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 การพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน    แผนงานการศึกษา  10 

 

1 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 กองการศึกษา 9,393 - 9,393 
2 โครงการพัฒนา  IQ และ  EQ  อย่างสร้างสรรค ์ 10,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

3 โครงการฟันสวยยิ้มใส 10,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

4 โครงการจดักิจกรรมปัจฉมินิเทศศนูย์พัฒนาเด็ก 10,000 กองการศึกษา 8,387 - 8,387 
5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 10,000 กองการศึกษา 9,000 - 9,000 
6 โครงการจดักิจกรรมปฐมนเิทศผู้ปกครอง 10,000 กองการศึกษา 2,440 - 2,440 
7 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 352,800 กองการศึกษา 112,000 141,640 253,640 
8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนอนุบาลโนนสุวรรณ 2,776,000 กองการศึกษา 1,391,000 1,265,560 2,656,560 
9 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 138,000 กองการศึกษา 61,611.84 49,461.08 111,072.92 
10 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนอนุบาลโนนสุวรรณ 1,330,000 กองการศึกษา 681,600.40 546,372.92 1,227,973.32 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5  การพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 11 

 

1  โครงการจดักิจกรรมประกวดสรภัญญะ 40,000 กองการศึกษา - 25,425 25,425 
2  โครงการจดักิจกรรมวันเข้าพรรษา 40,000 กองการศึกษา - 37,987 37,987 
3  โครงการจดังานประเพณีข้าวคณูลาน 20,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

4  โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 150,000 กองการศึกษา - 73,911 73,911 
5  โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 130,000 กองการศึกษา 80,468 - 80,468 
6  โครงการจดังานประเพณีวันข้ึนปใีหม่ 10,000 กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ 

7  โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 50,000 กองการศึกษา - 49,797 49,797 
8  โครงการจดังานวันส าคญัของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 10,000 กองการศึกษา 1,000 - 1,000 
9  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 100,000 กองการศึกษา - 2,400 2,400 
10 โครงการคลังภูมิปญัญาท้องถิ่น 20,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

11 โครงการงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช(อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ) 

100,000 กองการศึกษา 100,000 - 100,000 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและผูด้้อยโอกาส    แผนงานสังคมสงเคราะห์  8  
1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000 กองสวัสดิการสังคม 27,000 27,000 54,000 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,033,600 กองสวัสดิการสังคม 1,493,700 1,473,400 2,967,100 
3  เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,000 กองสวัสดิการสังคม 340,000 349,600 689,600 
4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 80,000 กองสาธารณสุขฯ - 66,600 66,600 
5 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  100,000 กองสวัสดิการสังคม - - ไม่ด าเนนิการ 

6  โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 10,000 กองสวัสดิการสังคม 10,000 - 10,000 
7  โครงการจดังานวันคนพิการ 20,000 กองสวัสดิการสังคม - - ไม่ด าเนนิการ 

8 โครงการจดัหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย ์(อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์) 

20,000 กองสวัสดิการสังคม 20,000 - 20,000 



 

ที ่ โครงการกิจกรรม 
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เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที ่4.1 การพัฒนาอาชีพและการมรีายได้    แผนงานสังคมสงเคราะห์  2 

 

1  โครงการส่งเสรมิอาชีพ 110,000 กองสวัสดิการสังคม - - ไม่ด าเนนิการ 

2  โครงการส่งเสรมิการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 ส านักปลดั 28,380 12,939 41,319 
                      แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การพัฒนาสนับสนนุการท่องเที่ยว   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1  

1 โครงการจดังานประเพณีของดีโนนสุวรรณ (อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ )  50,000 กองการศึกษา  - 50,000 50,000 

การจัดซื้อครุภัณฑ์  
1 ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กท างานพร้อมกระจก และ เก้าอี้ท างาน 10,000 กองวิชาการและ

แผนงาน 
10,000 - 10,000 

2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุไฟสปอรต์ไลท์ประจ ารถ EMS 15,000 กองสาธารณสุขฯ 15,000 - 15,000 
3 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล  

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
14,000 กองการศึกษา - 9,800 9,800 

4 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หูฟังตรวจโรค (stethoscope 3M classic II ) 10,000 กองสาธารณสุขฯ 9,800 - 9,800 
5 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ าระบบ RO 30,000 กองการศึกษา - 15,000 15,000 
6 ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิงหัวฉดีน้ าดบัเพลิงแบบปรับปริมาณน้ าได ้ 56,000 ส านักปลดั - 42,800 42,800 
7 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 16,000 ส านักปลดั 15,900 - 15,900 

77  17,338,800  4,670,331.24 7,823,264.83 12,133,960.07 
สรุป 

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 77  โครงการ งบประมาณจ านวน  17,338,800  บาท 

ด าเนินการจ านวน 60  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.92  เบิกจ่ายจ านวน  9,483,960.07  บาท  คิดเป็นร้อยละ 54.69 

โครงการระหว่างด าเนินงาน (ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ) จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.89  งบประมาณ  2,650,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.28 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.08 งบประมาณ  2,350,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  13.55 





ส่วนที ่3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
งวด ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

     ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2560  

ด าเนินการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ผลการให้คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.66 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 55 84.61 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 10 9  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9  
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4  
 3.5 กลยุทธ์   5 4  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4  
 3.8 แผนงาน  5 4  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4  

รวมคะแนน  100 86 87.09 
 สรุปการประเมินผลยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 

  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณได้คะแนนในระดับ  ๑๘ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน การจัดเก็บ
ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น 



กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล มีการ
ด าเนินการที่ครบถ้วน ยังขาดเนื้อหาในส่วนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้ข้อมูล จปฐ . เข้า
มาวิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่น 
 
 
 
  2) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.66ได้มีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด สรุปประเด็น
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีการยกปัญหาในพื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อก าหนดประเด็นการแก้ปัญหา ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS  ยังมีความไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์เรื่องการใช้ผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ด้านแรงงานภาคเกษตร เทคโนโลยี การสาธารณสุขความยากจน การน าข้อมูลรายได้ครัวเรือน กลุ่มทางสังคมมาวิเคราะห์ 

  3) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.61 ของคะแนนใน ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
 เนื่องจากได้มีการด าเนินการตาม แนวทางและรูปแบบเค้าโครง ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ การจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดั
บ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ 
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3   

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2   

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2   

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2   

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1   

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2   

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2   

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1   

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 3   

รวม 20 18 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ ในภาพรวมของสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสามารถ
ด าเนินการได้ตามรูปแบบที่ก าหนด แต่ยังขาดข้อมูลที่เป็นทางการ ที่สามารถน าตัวเลขข้อมูลที่เป็นจริงน ามาใช้ได้ในข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ แรงงาน ซ่ึง
มีความจ าเป็นต่อการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาตามอ านาจหน้าที่เทศบาล  และข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ. ซ่ึงอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที่ 
ท าให้การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไม่ตรง 

   



1.3การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2   

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1   

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2   

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1   

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 2   

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

2 2   

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2   

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1   

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1   

รวม 15 13 86.66  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  ได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้อง สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีการยกปัญหาในพ้ืนที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
เพ่ือก าหนดประเด็นการแก้ปัญหา ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS  ยังมีความไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์เรื่องการ
ใช้ผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ด้านแรงงานภาคเกษตร เทคโนโลยี การสาธารณสุขความยากจน การน าข้อมูลรายได้
ครัวเรือน กลุ่มทางสังคมมาวิเคราะห์ 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร ์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9   

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9   

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/

ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9   

3.4 วิสัยทัศน์     ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชั ด เ จ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4   

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง

ท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณที่จะ

น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน

สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4   

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของ

แต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล

ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4   



 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4   

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4   

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4   

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ง
อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4   

 รวม 65 55 84.61  

   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เทศบาล
ต าบลโนนสุวรรณ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการชุมชน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  มีการเชื่อมโยงให้เห็นความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ด้วยการพิจารณาจากบริบท สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
ของเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  ทั้งนี้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์รวม 
ผลผลิตของการพัฒนา ยังขาดการวัดประเมินได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นองค์รวม 
 
 
 



2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการให้คะแนนโครงการ ครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2560  ด าเนินการภายในสี่สิบห้า

วันนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วันที่ 31 ตุลาคม 2560  

ผลการให้คะแนน เป็น ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56 93.33 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่ 

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรื อการเสริมสร้ างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

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

คาดว่าจะได้รับ 
5 4  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4  
รวมคะแนน  100 88 88 

 



  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดั
บ 

ประเด็นพิจารณา 
คะแน

น 
เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได้ 

ร้อย
ละ
ของ
คะแน
นเต็ม 

ความเห็น
ของ

คณะกรรมก
ารติดตาม

และ
ประเมินผล

แผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8   

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 

10 8   

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

    

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8   

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด า เนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

    

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Anaysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 8   

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

5 โครงการพัฒนา 60 56   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณที่
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
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5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นใน
อนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้
พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหลง่น้ า) (LSEP) 
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5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
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5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการ
ประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อื่นๆ 
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิ
ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 
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รวมคะแนน 100 88 88  

จากการประเมินตนเองตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปี 2561 โดยการพิจารณา

จากเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ โดยพนักงานเทศบาล ส านัก กองทุกกอง 

สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) การประเมินตนเอง ดังนี้ 



 1.สรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนในระดับ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเทศบาลต าบลโนน

สุวรรณได้มีการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาวการณ์จากภายใน และ ภายในนอก ตามศักยภาพ

ของท้องถิ่น แต่เนื่องจากสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย การวิเคราะห์ควรจัดท าในทุกๆปี

เพราะสถานการณ์ ภายนอก ภายใน มีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง 

 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ได้คะแนนในระดับ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

10 คะแนน   ยังไมม่ีการประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัต ิเนื่องจากเป็นห้วงของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่งใช้ครั้ง

แรก จึงยังไม่มีการวัดว่าได้ด าเนินการไปแล้วจ านวนเท่าได 

 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพได้คะแนนในระดับ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 

คะแนน  อยู่ในห้วงของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่สามารถวัดความพึงพอใจของ

ประชาชนได้ต้องได้ด าเนินการไปในปีแรก (พ.ศ.2561) ก่อนจึงจะได้ด าเนินการประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิ ผลต่อไป 

 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้คะแนนในระดับ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  การจัดท า

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  นโยบายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  มองให้เห็นการเชื่อมโยงใน

แต่ละระดับ แต่ในบางยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยตรงกับสภาพพ้ืนที่แต่ยังต้องด าเนินการเช่น ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ซึ่งพ้ืนที่

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้ก าหนดเพ่ือไปต่อยอดยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 5. โครงการพัฒนา ได้คะแนนในระดับ 56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน   การก าหนดโครงการพัฒนาใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) ชื่อโครงการมีความชัดเจนเข้าใจ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน เป้าหมายใน

บางโครงการอาจมีทิศทางที่ยังไม่แน่ชัด เช่น โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งเป้าหมายไม่มีความชัดเจนว่าสถานที่ที่ต้องการ

คือที่ใด จ านวนมากน้อยเพียงใด ราคาประเมิน ราคาขายจริง  และโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา ซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้

ไม่ชัดเจนว่าจะด าเนินการในพ้ืนที่ไดบ้าง ไม่ได้ก าหนดแบบ ตรวจสอบพื้นท่ี ส่วนโครงการก่อสร้างอ่ืนๆได้มีการประมาณราคา

ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ นั้นโครงการก่อสร้างมีการประมาณราคาโดยช่าง ที่ออกพ้ืนที่สถานที่จริง และประมาณ

ราคามาตามหลักวิธีการงบประมาณ และ ส่วนที่มีราคามาตรฐานจากส่วนราชการเช่น ส านักงบประมาณ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้อิงข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการพัฒนามีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์สามารถวัดได้ มีการวัดทั้งในปริมาณ จ านวน  ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความสอดคล้องกับ

ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  ส่วนหน่วยรับผดิชอบหลัก สอดคล้องหลักในแบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และ 

แบบ ผ.01  แบบ ผ.02 แบบ ผ.08  

 

 



 สรุปการติดตามประเมินผลโครงการ จากเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) งวด ตุลาคม 2560 – 

มีนาคม 2561 เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ได้คะแนนในระดับ 88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  มีการสรุป

สถานการณ์การพัฒนา การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรในมิติต่างๆ โครงการมี

ชื่อชัดเชน มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการเหมาะสม เป้าหมาย ผลผลิต ชัดเจน สามารถน าไปสู่การประมาณการตั้ง

งบประมาณได้ มีการประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์โครงการ ยังต้องมีการปรับปรุงโครงการที่เขียนเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน และการก าหนดตัวชี้วัดให้

สามารถวัดได้ในมิติต่างๆจนน าไปสู่การติดตามประเมินผลได้ ส่วนรูปแบบเอกสาร ตามแบบต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นใหม่ต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    (วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 – 30  กันยายน  2561) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 ตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 65 40.63 

- หญิง 95 59.37 
2 อายุ   
 - 15-20 ปี 3 1.86 

- 21-30 ปี 23 14.38 
- 31-40 ปี 46 28.75 
- 41-50 ปี 47 29.38 
- 51-60 ปี 24 15.00 
- 61 ปีขึ้นไป 17 10.63 

3 อาชีพ   
 - เกษตรกร 83 51.88 

- ค้าขาย 25 15.63 
- รับจ้าง 31 19.37 
- รับราชการ 10 6.25 
- อ่ืนๆ 11 6.87 

4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา 70 43.75 

- มัธยมศึกษา 58 36.25 



- ปวส. อนุปริญญา 6 3.75 
- ปริญญาตรี 16 10.00 
-อ่ืนๆ 10 6.25 

5 การมีส่วนร่วม   
- ประชาชนทั่วไป 128 80.00 
- กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 3.13 
- กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 4 2.50 
- สมาชิกสภาเทศบาล 6 3.75 
- ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 5.62 
- ผู้บริหารท้องถิ่น - - 
- เจ้าหน้าที่เทศบาล 8 5.00 

   
 

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2561 ได้ก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2560- กันยายน 

2561 ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรม โครงการของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชน ในแต่ละชุมชน และ น าผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินโครงการ กิจกรรม ที่ด าเนินการไป

แล้วมาหาค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินในช่วง (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) 

การส ารวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาต่างๆที่เทศบาลต าบลโนนสุวรรณได้ด าเนินการในช่วง  

(1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) โดยการส ารวจจากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  

จ านวน 160 คน แยกเป็น  

เพศ ชาย ร้อยละ 45.04 คน   หญิง ร้อยละ 54.96   คน   

อาย ุ ระหว่าง 15-20 ปี ร้อยละ 1.86    อายุ  21-30 ปี ร้อยละ  14.38    

อายุระหว่าง 31-40 ปีร้อยละ 28.75  อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 29.38  

อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 15.00  และ อายุ 61 ปีขึ้นไปร้อยละ 10.63   

อาชีพ  เกษตรกร ร้อยละ 51.88   ค้าขายร้อยละ 15.63  รับจ้างร้อยละ 19.37  

รับราชการร้อยละ 6.25  และอาชีพอ่ืนๆร้อยละ 6.87   



การมีส่วนร่วม  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  ร้อยละ  80 

กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ  3.13  

กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ  2.50   

สมาชิกสภาเทศบาล ร้อยละ  3.75   

ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ  5.62   

เจ้าหน้าที่เทศบาล  ร้อยละ  5.00  

 3.2 ข้อมูลการแสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

ประเด็นการแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
คะแนนความพึงพอใจ (จ านวน) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 27 63 56 8 5 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลระยะเวลาด าเนินโครงการ 17 51 63 22 7 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ 11 51 76 17 5 
4. การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 19 41 71 23 6 
5. ผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ปัญหาและมีประโยชน์ต่อชุมชน  
    และพัฒนาชุมชนได้ 

8 48 65 26 13 

ภาพรวม 16.4 50.8 66.2 19.2 7.2 
 

ประเด็นการแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 16.88 39.37 35.00 5.00 3.12 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลระยะเวลาด าเนินโครงการ 10.63 31.88 39.37 13.74 4.38 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ 6.88 31.87 47.50 10.62 3.13 
4. การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 11.88 25.63 44.38 14.37 3.74 
5. ผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ปัญหาและมีประโยชน์ต่อชุมชน  
   และพัฒนาชุมชนได้ 

5.00 30.00 40.63 16.25 8.12 

ภาพรวม 10.26 31.75 41.38 11.99 4.49 



ผลการส ารวจความพึงพอใจ ในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 

 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจ  

ในระดับ มาก  มากท่ีสุด ร้อยละ  39.37 ลองลงมาในระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 35.00  

พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 16.88  พึงพอใจ น้อย ร้อยละ 5.00  และ พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 3.12 

 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและระยะเวลาด าเนินโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับ 

ปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 39.37  ลองลงมาในระดับพึงพอใจระดับ มาก ร้อยละ 31.88 

พึงพอใจ น้อย ร้อยละ 13.74  พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 10.63 และ พึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 4.38 

 3. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ  ประชาชนมีความพึงพอใจ  

ในระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 47.50  ลองลงมาในระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 31.87 

พึงพอใจ น้อย ร้อยละ 10.62  พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 6.88 พึงพอใจ น้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.13 

 4. การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ประชาชนมีความพึงพอใจ  

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.38   ลองลงมาในระดับพึงพอใจ มาก มากที่สุดจ านวน ร้อยละ 25.63   

พึงพอใจ น้อย ร้อยละ 14.37  พึงพอใจ มากที่สุด ร้อยละ 5.00 พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 8.12 

 5. ผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ปัญหาและมีประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาชุมชนได้  

ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง มากที่สุดจ านวนร้อยละ 40.63   ลองลงมา พึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 31.75  พึง

พอใจ มากที่สุด ร้อยละ 19.85  พึงพอใจ น้อย ร้อยละ 16.25 และ พึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.05  

 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมการด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆที่เทศบาลต าบลโนนสุวรรณได้

ด าเนินการในช่วง (1 ตุลาคม 2560- 30  กันยายน 2561)   ประชาชนมีความพึงพอใจ  

ในระดับ ปานกลาง มากที่สุดจ านวน ร้อยละ 41.38   ลองลงมาในระดับพึงพอใจ มาก  ร้อยละ  31.75 

พึงพอใจ มากที่สุด ร้อยละ 15.73  พึงพอใจ น้อย ร้อยละ 11.99  และ พึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 4.49   

และความเห็นที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้   

1) การปรับปรุงการให้บริการน้ าประปา ให้สะอาด ซ่อมไว 
2) เสียงตามสายต้องปรับปรุง ควรติดตั้งใหม่ ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง  



3) การแก้ปัญหาบางอย่างไม่ตรงประเด็น ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
4) ควรมีการติดตามการด าเนินโครงการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
5) อยากให้เทศบาลมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆให้มากข้ึน 
6) อยากให้เทศบาลมีรอยยิ้ม พูดดี กับชาวบ้าน  
7) อยากให้เทศบาลลงพ้ืนที่พบประชาชนเพื่อรับปัญหาความต้องการ อย่างแท้จริง 
8) การจัดท าโครงการขาดความมั่นคง แค่ท าตามหน้าที่เท่านั้น 
9) ควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
10) ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมสภาเทศบาล การด าเนินโครงการต่างๆทั้งก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ และ หลังด าเนินการ 
11) การประสานงานกับชุมชน ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คอยประสานงานติดตามให้ค าแนะน า สร้าง

ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

-------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร พบว่า ได้มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นทั้งส่วนของพนักงาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  โดยมีการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนของหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง  ความรู้ในการบริการประชาชน  โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร ซึ่งบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การด าเนินโครงการก่อสร้าง  ตามแผนการด าเนินงาน
ได้ก าหนดไว้ในห้วงเวลา เดือน เมษายน ถึง เดือนกันยายน ก็เนื่องด้วยต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือด าเนิน
โครงการซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณมากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ขออนุมัติกันเงินในส่วนของโครงการก่อสร้างไว้จ านวน 3 
โครงการ  
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ได้ด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการประชุมประชาคม  
โครงการด้านสาธารณสุขทั้งในเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรค
เอดส์ ยาเสพติด การแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการขยะ การเฝ้าระวังเรื่องอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค  ด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ได้รับความร่วมมืออย่างดี  ด้านการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณได้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรม
เสริมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และสร้างความรู้ใหม่ๆ เช่นกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจ
กรรมปฉิมนิเทศ เป็นต้น   ด้านการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ได้จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประเพณีไทย 
ประเพณีท้องถิ่น และ งานพระราชพิธีต่างๆ  ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส ได้ด าเนินการตามภารกิจในการ
สงเคราะห์ จ่ายเบี้ยยังชีพ ขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ต่างๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างทั่วถึง ทั้งยังได้
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ สนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือการ
สงเคราะห์ประชาชน และการสาธารณกุศล 
   1.1.4 ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันประชาชนสนใจในกิจกรรมค่อนข้างมาก  ส่วนการท่องเที่ยวได้
สนับสนุนงบประมาณโครงการงานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอโนนสุวรรณ มีการแสดงสินค้าทาง
การเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี และให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมจากประชาชนตั้งแต่การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองว่าจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุมประชาคม การตรวจสอบพ้ืนที่ว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหน พ้ืนที่ไดที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อยอด และน าเสนอข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อจะได้ร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับเทศบาล 
  1. ปัจจัยภายใน การพัฒนาที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
ความรู้ความสามารถในการประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ความเข้าใจในตัวระเบียบ กฎหมายของ
พนักงานเทศบาล และการเอาใจใส่ในงานบริการประชาชน ในการพัฒนาในแต่ละเรื่ องจึงต้องมีการแสวงหาความรู้ให้ชัดเจน 
เพ่ือในการปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้หน่วยงานเทศบาลจึงต้องมีการส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายประจ า ฝ่ายการเมืองและ ส่งเสริมความเข้าใจไปยังผู้น้ าชุมชน ประชาชน ให้ได้มากที่สุดจะเป็น
ปัจจัย สนับสนุนการท างานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ให้พัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อ านาจหน้าทีและ
ระเบียบกฎหมาย 
  2. ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ทั้งในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง  ทุกฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจในแต่ละเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นกลาง ต้องท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล ว่ามีอ านาจ และ หน้าที่ เพียงใด จะได้เดินตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้าใจตรงกัน 
  3. การพิจารณาข้อเสนอแนะของประชาชนจากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561 เห็นควรให้ผู้บริหารท้องถิ่น น าไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งสภาเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ ให้รับทราบ ประกอบไปด้วย 

1) การปรับปรุงการให้บริการน้ าประปา ให้สะอาด ซ่อมไว 
2) เสียงตามสายต้องปรับปรุง ควรติดตั้งใหม่ ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง  
3) การแก้ปัญหาบางอย่างไม่ตรงประเด็น ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
4) ควรมีการติดตามการด าเนินโครงการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
5) อยากให้เทศบาลมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆให้มากข้ึน 
6) อยากให้เทศบาลมีรอยยิ้ม พูดดี กับชาวบ้าน  
7) อยากให้เทศบาลลงพ้ืนที่พบประชาชนเพื่อรับปัญหาความต้องการ อย่างแท้จริง 
8) การจัดท าโครงการขาดความมั่นคง แค่ท าตามหน้าที่เท่านั้น 
9) ควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
10) ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมสภาเทศบาล การด าเนินโครงการต่างๆทั้งก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ และ หลังด าเนินการ 
11) การประสานงานกับชุมชน ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คอยประสานงาน  ติดตาม   ให้ค าแนะน า 

สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 

 



 

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

4.1 ข้อเสนอห้วงการติดตามประเมินผล เดือนเมษายน 2561 

1) การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยให้เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ร่วมมือ ประสานงาน กับสภาเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลช่วยขับเคลื่อนมวลชน เพ่ือให้งาน กิจกรรมเดินได้ 

2) ให้ทางเทศบาล พนักงานเทศบาล มีการเตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า โดยการประชุม 
ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น้ าชุมชน เพื่อความพร้อมของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

3) ควรมีการคัดเลือก แต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่ละด้าน เข้ามา
เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ กิจกรรม เช่น ด้านกีฬา ด้านประเพณี ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ 

4) การขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการจัดกิจกรรม เทศบาลต้องมีกิจกรรมสร้างมวลชนให้มากกว่านี้ 
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้มีการศึกษาอบรม พัฒนาความรู้ สร้างความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 

4.2 ข้อเสนอห้วงการติดตามประเมินผล เดือน ธันวาคม 2561 

             5) ความสามัคคี ในช่วงที่ขาดผู้แทนประชาชนคือผู้บริหารท้องถิ่น สิ่งที่ส าคัญ ทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายสภาต้อง

สามัคคีกัน ร่วมมือกัน ในการท ากิจกรรมต่างๆ เล็งประโยชน์ไปท่ีประชาชน ลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ

จากภาคประชาชน ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

             6) การท างานเป็นทีม ในการท าโครงการต่างๆ ต้องมีการวางแผนร่วมกันเป็นทีมงาน ก าหนดภารกิจให้บุคลากร

อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ ทีมงานต้องสร้างความเข้าใจในภารกิจที่จะด าเนินการต่างๆ มีการประสานงานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

    7) การสร้างการมีส่วนร่วมจากยุวชน เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยการเปิดพ้ืนที่ในการแสดงออก พ้ืนที่ในการแสดง

ความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาจากฐานความคิดความต้องการของเยาวชน ให้ความส าคัญกับ

เทคโนโลยีการสื่อสารยุคปัจจุบันเพื่อสื่อสารกับประชาชนและการพัฒนาในอนาคต 

 


