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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมตึงถึง (ฉบับที่ 3)  หมวด 6 ข้อ 29ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได ้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย         
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหลุมข้าว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลโนนสุวรรณและต าบลโกรกแก้ว  
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ
ให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโนนสุวรรณให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
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ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติ งานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตต าบล 
โนนสุวรรณและต าบลโกรกแก้ว หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ       
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   

   2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ          
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ  คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ  
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้          
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

   3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล                                                                  
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

ทต.โนนสุวรรณ 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล 
โนนสุวรรณและต าบลโกรกแก้วทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลต าบลโนนสุวรรณมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณทั้งในระดับชุมชนและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
โนนสุวรรณและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
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2. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      

ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  2  ประการ  ดังนี้ 

2.1  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีองค์กระกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล  
  (3)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
         คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 (4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
          เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ       
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา      
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
        เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์          

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา          
การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
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2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(1)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

          ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
         โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เฉพาะที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ดังนี้   
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล  
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร  โครงการจัด
งานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
  (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกล
ยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 

รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม

โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ

ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลโนนสุวรรณแต่ละคน แต่ละส านัก/กองต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ     
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม    
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโนนสุวรรณและต าบลโกรกแก้ว 

 
  **********************************
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ซึ่งแสดงถึง
วิวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอโนนสุวรรณ และแผนชุมขน
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลโนนสุวรรณ มีรำยละเอียด คือ 

1) ยุทธศำสตร์ (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)  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ และเป้ำประสงค์หลัก (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 
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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  เพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและจัดกิจกรรมสนับสนุนการ      
        ท่องเที่ยว 
 

 4.  แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  4.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชน 
   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 
      4.3 ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
     4.3.1)  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   4.3.2)  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.3.3)  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
   4.3.4)  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
   4.3.5)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
   4.3.6)  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 
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  4.4 ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
   4.4.1)  แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 
   4.4.2)  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

 5.  วิสัยทัศน์ 
“เทศบาลโนนสุวรรณ   ยึดม่ันธรรมาภิบาล 

บริการชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิตดี” 
 

1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 
(Strategics 

Issues) 

แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ 
(พ.ศ.2561) 

ด ำเนินกำรจริง 
(พ.ศ.2561) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริการ
ประชาชน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 14 2,794,000 2 74,400 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 2 340,000 2 352,650 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

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.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาบ้านเมือง 
น่าอยู่ 

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 14 1,200,000 3 32,034.85 
3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 16 1,735,000 13 382,821 
3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 4 660,000 3 172,964.98 

  3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ชุมชน 

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

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม

ประเพณ ี

13 7500,000 9 370,988 

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและ

ผู้ด้อยโอกาส 

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

4.ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได ้ 3 240,000 1 41,319 

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 3 120,000 1 50,000 

ครุภัณฑ์ 12 474,000 7 118,300 
รวม 107 28,410,965 60 12,493,596.07 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

เทศบำลต ำบลโนนสุวรรณ อ ำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1.1 การพัฒนาการบริการประชาชน     แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (4) 
 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและ 

ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

50,000 ส านักปลัด 4,400 - 4,400 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร 10,000 ส านักปลัด - - ไม่ด าเนนิการ 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 100,000 กองคลัง - 70,000 70,000 

4 โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีต่างๆของเทศบาล 20,000 กองคลัง - - ไม่ด าเนนิการ 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (3) 

 

1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 735,000 ทุกหน่วยงาน * 342,550 342,550 

2 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 ส านักปลัด 10,100 - 10,100 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 250,000 ส านักปลัด - - ไม่ด าเนนิการ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2.2 การพัฒนาการคมนาคม  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 

 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสุวรรณ 122,000 กองช่าง - 110,000 110,000 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2.3 การพัฒนาระบบระบายน้ า แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 

 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูฝารางวี ถนนรอบเมือง 613,000 กองช่าง - ระหว่าง
ด าเนินการ 

613,000 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนผลึกรุ่งโรจน์ 805,000 กองช่าง - ระหว่าง
ด าเนินการ 

805,000 

3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบเมือง 1,232,000 กองช่าง - ระหว่าง
ด าเนินการ 

1,232,000 

4 โครงการขุดลอกล าห้วยโกรกตาปู่ 860,000 กองช่าง - - ไม่ด าเนนิการ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2.4 การพัฒนาการให้บริการน้ าประปา   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 

 

1 โครงการก่อสร้างขยายเขตส่งน้ าประปาเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 56,400 กองช่าง - 52,352 52,352 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 7 

 

1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 30,000 กอง
สวัสดิการฯ 

- - ไม่ด าเนนิการ 

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

300,000 ส านักปลัด - 29,484.85 29,484.85 

3 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20,000 ส านักปลัด 1,900 - 1,900 

4 โครงการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 50,000 กองวิชาการฯ ไม่ใช้งบประมาณ 650 650 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

30,000 ส านักปลัด - - ไม่ด าเนนิการ 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 30,000 ส านักปลัด - - ไม่ด าเนนิการ 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

450,000 ส านักปลัด - - ไม่ด าเนนิการ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 ทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     แผนงำนสำธำรณสุข  14 

 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 20,000 กองสาธารณสุขฯ - 6,175 6,175 

2 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมลดภาวะเมืองร้อนด้วย มือเรา 200,000 กองสาธารณสุขฯ 10,153 25,523 35,676 

3 โครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน 80,000 กองสาธารณสุขฯ - - ไม่ด าเนนิการ 

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

5 โครงการทบทวนและพัฒนาการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(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 

9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 กองสาธารณสุขฯ 1,280 18,170 19,450 

10 โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชน 

30,000 กองสาธารณสุขฯ - 2,885 2,885 

11 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ าจากแหล่งต่างๆที่เทศบาลรับผิดชอบ 40,000 กองสาธารณสุขฯ - 17,700 17,700 

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 9,800 - 9,800 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

13 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ 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 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 3 

 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 200,000 กอง
การศึกษา 

132,348 - 132,348 

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนสุวรรณ คัพ 50,000 กอง
การศึกษา 

- 33,693.98 33,693.98 

3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 60,000 กอง
การศึกษา 

- 6,923 6,923 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.4 การพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน    แผนงำนกำรศึกษำ  10 

 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 กองการศึกษา 9,393 - 9,393 

2 โครงการพัฒนา  IQ และ  EQ  อย่างสร้างสรรค์ 10,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

3 โครงการฟันสวยยิ้มใส 10,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

4 โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก 10,000 กองการศึกษา 8,387 - 8,387 

5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 กองการศึกษา 9,000 - 9,000 

6 โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 10,000 กองการศึกษา 2,440 - 2,440 

7 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 352,800 กองการศึกษา 112,000 141,640 253,640 

8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 2,776,000 กองการศึกษา 1,391,000 1,265,560 2,656,560 

9 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 138,000 กองการศึกษา 61,611.84 49,461.08 111,072.92 

10 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1,330,000 กองการศึกษา 681,600.40 546,372.92 1,227,973.32 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วยรับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.5  การพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 11 

 

1  โครงการจัดกิจกรรมประกวดสรภัญญะ 40,000 กองการศึกษา - 25,425 25,425 

2  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 40,000 กองการศึกษา - 37,987 37,987 

3  โครงการจัดงานประเพณีข้าวคูณลาน 20,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

4  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000 กองการศึกษา - 73,911 73,911 

5  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000 กองการศึกษา 80,468 - 80,468 

6  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 10,000 กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ 

7  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 กองการศึกษา - 49,797 49,797 

8  โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 10,000 กองการศึกษา 1,000 - 1,000 

9  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 100,000 กองการศึกษา - 2,400 2,400 

10 โครงการคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 กองการศึกษา - - ไม่ด าเนนิการ 

11 โครงการงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช(อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ) 

100,000 กองการศึกษา 100,000 - 100,000 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
หน่วยรับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.6 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส    แผนงำนสังคมสงเครำะห์  8  
1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 กองสวัสดิการสังคม 27,000 27,000 54,000 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 10,000 กองสวัสดิการสังคม 10,000 - 10,000 

7  โครงการจัดงานวันคนพิการ 20,000 กองสวัสดิการสังคม - - ไม่ด าเนนิการ 

8 โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ (อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์) 

20,000 กองสวัสดิการสังคม 20,000 - 20,000 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 4 การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.1 การพัฒนาอาชีพและการมีรายได้    แผนงำนสังคมสงเครำะห์  2 

 

1  โครงการส่งเสริมอาชีพ 110,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- - ไม่ด าเนนิการ 

2  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 ส านักปลัด 28,380 12,939 41,319 

                      แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.2 การพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 1  
1 โครงการจัดงานประเพณีของดีโนนสุวรรณ (อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ )  50,000 กองการศึกษา  - 50,000 50,000 

กำรจัดซื้อครุภัณฑ์  
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กท างานพร้อมกระจก และ เก้าอ้ีท างาน 10,000 กองวิชาการและ

แผนงาน 

10,000 - 10,000 

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟสปอร์ตไลท์ประจ ารถ EMS 15,000 กองสาธารณสุขฯ 15,000 - 15,000 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กำรเบิกจ่ำย 

ต.ค.60-มี.ค. 
61 

กำรเบิกจ่ำย 

เม.ย.-ก.ย. 61 

รวม 

กำรจัดซื้อครุภัณฑ์  
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 

14,000 กองการศึกษา - 9,800 9,800 

4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หูฟังตรวจโรค (stethoscope 3M classic II ) 10,000 กองสาธารณสุข
ฯ 

9,800 - 9,800 

5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ าระบบ RO 30,000 กองการศึกษา - 15,000 15,000 

6 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ าได้ 56,000 ส านักปลัด - 42,800 42,800 

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว 

16,000 ส านักปลัด 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 (ขออนมุัติกันเงินงบประมาณ) 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 
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1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร พบว่า ได้มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นทั้งส่วนของพนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนของหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง ความรู้ในการบริการประชาชน โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร ซึ่งบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า การด าเนินโครงการก่อสร้าง ตามแผนการ
ด าเนินงานได้ก าหนดไว้ในห้วงเวลา เดือน เมษายน ถึง เดือนกันยายน ก็เนื่องด้วยต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเพ่ือด าเนินโครงการซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณมากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ขออนุมัติกันเงินในส่วนของ
โครงการก่อสร้างไว้จ านวน 3 โครงการ  
   3. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ พบว่า ได้ด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการประชุม
ประชาคม  โครงการด้านสาธารณสุขทั้งในเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก 
ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ ยาเสพติด การแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการขยะ การเฝ้าระวังเรื่องอาหารและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค  ด้านการกีฬาและนันทนาการมีการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล และสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชน ได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา ได้รับความร่วมมืออย่างดี  ด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณได้
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมเสริมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง และสร้างความรู้ใหม่ๆ เช่นกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมปฉิมนิเทศ เป็นต้น 
ด้านการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ได้จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น 
และ งานพระราชพิธีต่างๆ ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส ได้ด าเนินการตามภารกิจในการ
สงเคราะห์ จ่ายเบี้ยยังชีพ ขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างทั่วถึง ทั้ง
ยังได้สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ สนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพ่ือการสงเคราะห์ประชาชน และการสาธารณกุศล 
   4. ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันประชาชนสนใจในกิจกรรมค่อนข้างมาก ส่วน
การท่องเที่ยวได้สนับสนุนงบประมาณโครงการงานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอโนน
สุวรรณ มีการแสดงสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ และให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงาน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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    1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
     ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
     ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมจากประชาชนตั้งแต่การเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตนเองว่าจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ด้วยการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม การตรวจสอบพ้ืนที่ว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหน พ้ืนที่ไดที่ต้องได้รับการพัฒนา
ต่อยอด และน าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อจะได้ร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับเทศบาล 
  1. ปัจจัยภายในการพัฒนาที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี ความรู้ความสามารถในการประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ความเข้าใจใน
ตัวระเบียบ กฎหมายของพนักงานเทศบาล และการเอาใจใส่ในงานบริการประชาชน ในการพัฒนาในแต่ละเรื่องจึง
ต้องมีการแสวงหาความรู้ให้ชัดเจน เพ่ือในการปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้หน่วยงานเทศบาลจึงต้องมีการ
ส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายประจ า ฝ่ายการเมืองและ ส่งเสริมความ
เข้าใจไปยังผู้น้ าชุมชน ประชาชน ให้ได้มากที่สุดจะเป็นปัจจัย สนับสนุนการท างานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ให้
พัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อ านาจหน้าทีและระเบียบกฎหมาย 
  2. ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ทั้งในเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ทุกฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจในแต่ละเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นกลาง ต้องท าความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล ว่ามีอ านาจ และ หน้าที่ เพียงใด จะได้เดินตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้าใจ
ตรงกัน 
  3. การพิจารณาข้อเสนอแนะของประชาชนจากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 เห็นควรให้ผู้บริหารท้องถิ่น น าไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งแจ้งสภาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ให้รับทราบ ประกอบไปด้วย 

1) การปรับปรุงการให้บริการน้ าประปา ให้สะอาด ซ่อมไว 
2) เสียงตามสายต้องปรับปรุง ควรติดตั้งใหม่ ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง  
3) การแก้ปัญหาบางอย่างไม่ตรงประเด็น ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
4) ควรมีการติดตามการด าเนินโครงการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
5) อยากให้เทศบาลมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น 
6) อยากให้เทศบาลมีรอยยิ้ม พูดดี กับชาวบ้าน  
7) อยากให้เทศบาลลงพ้ืนที่พบประชาชนเพื่อรับปัญหาความต้องการ อย่างแท้จริง 
8) การจัดท าโครงการขาดความมั่นคง แค่ท าตามหน้าที่เท่านั้น 
9) ควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
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10) ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมสภาเทศบาล การด าเนินโครงการต่างๆทั้ง
ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และ หลังด าเนินการ 
11) การประสานงานกับชุมชน ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คอยประสานงาน  ติดตาม   
ให้ค าแนะน า สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 

  แนวทำงกำรแก้ไข 
  1) การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยให้เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ร่วมมือ ประสานงาน กับสภา

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลช่วยขับเคลื่อนมวลชน เพ่ือให้งาน กิจกรรมเดินได้ 
  2) ให้ทางเทศบาล พนักงานเทศบาล มีการเตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า โดยการ

ประชุม ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น้ าชุมชน เพื่อความพร้อมของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

  3) ควรมีการคัดเลือก แต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่
ละด้าน เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ กิจกรรม เช่น ด้านกีฬา ด้านประเพณี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

  4) การขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการจัดกิจกรรม เทศบาลต้องมีกิจกรรมสร้างมวลชนให้
มากกว่านี้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้มีการศึกษาอบรม พัฒนาความรู้ สร้างความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 

  5) ความสามัคคี ในช่วงที่ขาดผู้แทนประชาชนคือผู้บริหารท้องถิ่น สิ่งที่ส าคัญ ทั้งฝ่ายประจ าและ
ฝ่ายสภาต้องสามัคคีกัน ร่วมมือกัน ในการท ากิจกรรมต่างๆ เล็งประโยชน์ไปท่ีประชาชน ลงพื้นที่ไปสร้างความ
เข้าใจ สร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

  6) การท างานเป็นทีม ในการท าโครงการต่างๆ ต้องมีการวางแผนร่วมกันเป็นทีมงาน ก าหนด
ภารกิจให้บุคลากรอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ ทีมงานต้องสร้างความเข้าใจในภารกิจที่จะด าเนินการต่างๆ  
มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  7) การสร้างการมีส่วนร่วมจากยุวชน เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยการเปิดพ้ืนที่ในการแสดงออก พ้ืนที่
ในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาจากฐานความคิดความต้องการของเยาวชน 
ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคปัจจุบันเพื่อสื่อสารกับประชาชนและการพัฒนาในอนาคต 
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. วิสัยทัศน์ 

    วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบำลต ำบลโนนสุวรรณ 
     วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ ในอุดมคติซึ่ งเป็น “จุดหมาย”           

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
 

“เทศบาลโนนสุวรรณ   ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
บริการชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิตดี” 

2. ยุทธศำสตร์ 
  เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้  
4 ยุทธศาสตร์ 14 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 

  1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 
  1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 

  2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 
    2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 

  2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
  2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 

  3. ยุทศำสตร์กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 

  3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
  3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
  3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 
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   4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 

  4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  

3.  เป้ำประสงค์ 
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำองค์กร 

      1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง จัดองค์กร รองรับการบริการประชาชน 

  2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร รองรับภารกิจอ านาจหน้าที่เทศบาลและเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า 

  4. เพ่ือพัฒนาการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 

  5. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา ก่อสร้าง ระบบระบายน้ า  

  6. เพ่ือพัฒนาการให้บริการน้ าประปาปรับปรุงระบบผลิต ขยายเขตบริการ  

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
  7. เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการเมืองการบริหาร ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

  8. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรค             

ยาเสพติด / การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  9. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ 

  10. เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ

สนับสนุนการ / จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

  11. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ จัดกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น 

  12. เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

     14. เพ่ือการพัฒนาอาชีพหลักของประชาชน และสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชน 

    15. เพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
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   4.  ตัวชี้วัด 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำองค์กร 

   1.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
    1.2 ร้อยละของบุคลากรเทศบาล 

    ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     2.1 ร้อยละของพ้ืนที่เทศบาล 
     2.2 ร้อยละของพ้ืนที่เทศบาล 
     2.3 ร้อยละของพ้ืนที่เทศบาล 
     2.4 ร้อยละความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ 
     2.5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
     3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

              3.6 ร้อยละของประชาชนได้รับการสงเคราะห์  
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

    4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
    4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

 

5.  ค่ำเป้ำหมำย 
  1. ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรที่ดีตามภารกิจอ านาจหน้าที่เทศบาล 
  2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

    3. ชุมชนน่าอยู่ มีความสงบสุข มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ระบบการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   
     4. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
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 6.  กลยุทธ์ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำองค์กร 

  1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 

    2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 
  2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
  2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา 

    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
  3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
  3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
  3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 

    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

    4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 
     4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

7.  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
     1. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีให้รองรับภารกิจ

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
     2. พัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ

เศรษฐกิจ 
     3. ส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วนพัฒนาและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของคนในท้องถิ่น   

     4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได ้
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  

1.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

 1. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ซึ่งจะสามารถมีอ านาจตัดสินใจในการ
บริหารงบประมาณได้อย่างอิสระ  เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน  ส่งผลให้มีการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
รวดเร็วตรงประเด็นปัญหา 
2. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  มีอ านาจตามกฎหมายในการวาง
แผนการบริหาร  การก าหนดส่วนราชการ  การประสานงาน  
การก ากับดูแล  ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
คล่องตัว  เหมาะสมกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นท าให้การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
3. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  มีอ านาจตามกฎหมาย  สามารถ
ออกกฎหมายที่เรียกว่าเทศบัญญัติขึ้นมาบริหารงานภายใน
ท้องถิ่นตนเอง 
4. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  มีอ านาจในการก าหนดแผนงาน
ด้านบริหารงานบุคคล (แผนอัตราก าลัง) ขึ้นมาเองเพื่อรองรับ
การบริหารงานภายในเทศบาลฯ ที่จะต้องมีบุคลากรที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ได้อย่างเหมาะสม 
5. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณมีงบประมาณมากพอที่จะสามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นในพื้นที่ 2.26  ตารางกิโลเมตร 

1. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  ยังไม่ได้ด าเนินการตรา
เทศบัญญัติบางเรื่องรองรับการบริหารงาน เช่น เทศ
บัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบัญญัติภาษี ฯลฯ 
2.  ขาดข้อมูลพื้ นฐานที่ ชั ด เจนถูกต้อง  ยั ง ไม่ ได้
ด าเนินการจัดเก็บระบบข้อมูลพื้นฐานในทุกด้าน เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังรวมทั้งระบบฐานข้อมูล
บางตัวมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ต่ า  ว่างงาน รายได้ต่ าประชาชนอพยพย้ายถิ่นท างาน
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาโดยตรง 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

 6. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูล คือ พี่
น้องประชาชนที่จะเป็นตัวก าหนดปัญหา  ถ่ายทอดออกมา
เป็นข้อมูลความต้องการ  เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขรวมถึงมี
การตรวจสอบข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดจากองค์กรของ
คณะกรรมการชุมชน  ได้รับการสนองตอบอย่างถูกต้อง 
7. เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  มีการประสานความร่วมมือ
จากส่วนราชการ  ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการประสานงานด้านการพัฒนาต่างๆกับสภา
เทศบาลได้อย่างดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการ
ในเขตเทศบาล 

 

 
2.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้
 

ศักยภำพ / โอกำส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ำกัด (Threat : T) 

1. รัฐบาลได้มีนโยบาย  กระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดงบประมาณให้ตามแผน
อย่างชัดเจน สามารถบริหารงานตามแนวทางของ
ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง 
2. การบริหารจัดการงบประมาณโดยผู้แทน 
จากประชาชนในท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ 
อย่างตรงประเด็น   
 

1. ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค     
ราคาปุ๋ย สูงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสูงไปด้วย 
2. สภาพสังคมส่วนใหญ่นั้น  มีสภาพของการต่อสู้ดิ้นรน
ด้านการหางานท า  จึงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ชนบทสู่ชุมชนเมือง  โดยเฉพาะกรุงเทพฯ  ส่งผลให้มี
การทอดทิ้งลูกหลาน  พ่อแม่  ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เลี้ยงดู  ความอบอุ่นของครอบครัว  การพัฒนาท้องถิ่น
บางครั้งอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนดังกล่าว
เท่าท่ีควร 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (ต่อ)   

ศักยภำพ / โอกำส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ำกัด (Threat : T) 

3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ 
ให้แก่เทศบาล  

 

3. นโยบายระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
การเมืองในระดับประเทศมีการปรับเปลี่ยนไม่มีความ
ชัดเจน ประชาชนมีการแบ่งพรรคพวก  ท าให้นโยบาย
ของรัฐบาลไม่ต่อเนื่องไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเท่าที่ควร  การก าหนดนโยบายในด้านการ
บริหารท้องถิ่นยังไม่สามารถท าได้อย่างต่อเนื่องประสบ
ปัญหาเงินงบประมาณไม่ได้ตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ 
4. ค่าครองชีพสูงขึ้น  ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูง 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าประชาชนเครียดจาก
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับประเทศ 
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กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 -30 กันยำยน 2562) 

 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศำสตร์ของ
เทศบำลต ำบล 
โนนสุวรรณ 

โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำมแผน โครงกำรตำม

แผนด ำเนินงำน 
6. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

6.ยุทธศาสตร์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภ-ิ
บาลในสังคมไทย 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการคา้
ชายแดน 

4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ “บุรีรัมยส์งบสุข” 

4 การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร   

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

14 โครงการ 9 โครงการ 

1. ยุทธศำสตร์
ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรสร้ำง
ควำม สำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส ์
8.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
9.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2. การยกระดับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ
ผลิตภณัฑ์ไหม 
3. การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการคา้
ชายแดน 

1 : ด้านเศรษฐกิจ"เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย” 
3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม" 

1. เมอืงน่าอยู่และคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  
 3. การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม   

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

7 โครงการ 7 โครงการ 
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กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 -30 กันยำยน 2562) (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภำค ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศำสตร์ของ
เทศบำลต ำบล 
โนนสุวรรณ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำมแผน โครงกำรตำม

แผนด ำเนินงำน 

3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงโอกำสควำมเสมอ
ภำคและเท่ำเทียมกันทำง
สังคม 

1.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 
10.ยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

1 : ด้านเศรษฐกิจ"เป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวอารยธรรมขอมกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คน
บุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"  
3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม“ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม"  
4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความ
สงบ “บุรีรัมย์สงบสขุ” 

1. เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
2. การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบ้านเมืองน่า
อยู่ 

7 โครงการ 54 โครงการ 

3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 

1.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
10.ยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน 
และการค้าชายแดน 

1 : ด้านเศรษฐกิจ"เป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวอารยธรรมขอมกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

2. การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและกีฬา  
3. การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

5 โครงการ 4 โครงการ 
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2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
     2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน
(บำท) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการ
บริการประชาชน 
1.2 แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 

6 275,506 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้า
แสงสว่าง 
2.2 แนวทางการพัฒนาการ
คมนาคม 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 
2.4 แนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการน้ าประปา 
 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- กองช่าง 
 
- กองช่าง 
 
- กองช่าง 
 
- กองช่าง 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 

7 2,610,790 
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2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน
(บำท) 

3. ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

3.1 แนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
3.2 แนวทางการพัฒนา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.3  แนวทางการพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ 
3.4  แนวทางการพัฒนา
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 
3.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณ ี
3.6  แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
3.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   
3.4 แผนงานการศึกษา 
 
 
3.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์    

- ส านักปลัด 
 
- กองสาธารณสุขฯ 
 
- กองการศึกษา 
 
- กองการศึกษา 
 
 
- กองการศึกษา 
 
- กองสวัสดิการสังคม 
 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 

45 8,938,130.61 

4. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ
และการมีรายได ้
4.1 แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์    

 
4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   

- กองสวัสดิการสังคม 
 
- กองการศึกษา 
 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 

4 105,775 
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  2.2.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จัดกิจกรรมรณรงคล์ดอุบัตเิหตุ ตั้งจุดบริการ
ประชาชน เตรียมเครื่องมือ บุคลากร รองรับการ
ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปใีหม ่

25,000 2,622 22,378 ส านัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

ด าเนินการแล้ว 
 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จัดท าเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร 
ในจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

20,000 0 20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี -ปรับปรุงแผนที่แม่บท ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS)   
-การปรับปรุงทะเบียนทรัพยส์ิน (ผ.ท.4)   
-การปรับปรุง ( ผ.ท. 7 ) ให้เป็นปัจจุบัน 

100,000 0 100,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการประชาสมัพันธ์การช าระภาษี
ต่างๆ ของเทศบาล 

จัดท าประชาสัมพันธ์การช าระภาษี จ านวน 4 
ป้ายและติดตั้งประชาสมัพันธ์การช าระภาษี
ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  

20,000 1,800 18,200 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จัดกิจกรรมรณรงคล์ดอุบัตเิหตุ ตั้งจุดบริการ
ประชาชน เตรียมเครื่องมือ บุคลากร รองรับการ
ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

25,000 1,932 23,068 ส านัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

ด าเนินการแล้ว 

รวม 190,000 6,354 183,646   
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา บุคลากรเทศบาลต าบลโนนสุวรรณเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอน อบรมตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

825,000 263,252 561,748 ทุกหน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ ชุมชน และ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

50,000 5,900 44,100 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

250,000 0 250,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมให้ความรู้งานทะเบยีน
ราษฎรแก่ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกีย่วกับงาน
ทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน 

15,000 0 15,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 1,140,000 269,152 870,848   
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนน
สุวรรณ - ทุ่งจังหัน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 1  ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.  
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด)  

253,000 202,790 50,210 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ถนนทุ่งเทศบาล 2 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนทุ่งเทศบาล 2 
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 800 ม.  หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรยีบร้อย 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด)  

93,000 91,000 2,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

รวม 346,000 293,790 52,210   
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ถนน
รอบเมืองเชื่อมถนนนอกเมอืง 
(บริเวณสระน้ าประปา) 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมแหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. 
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด
กว้าง 1.28 ม. ยาว 1.40 ม.จ านวน 5 บ่อ  
ยาวรวม 38 ม.  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด)  

172,000 169,500 2,500 กองชา่ง ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู
พร้อมฝาราง และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนสุวรรณ - 
โคกกระเบื้อง 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝารางขนาด 
กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 49 ม.  
และขยายผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15 ม.   
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด) 

283,000 280,500 2,500 กองชา่ง ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ถนน
โนนสุวรรณ - โคกกระเบื้อง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด กว้าง 1.28 ม. ยาว 1.40 ม.
จ านวน 11 บ่อ ยาวรวม 100 ม.  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด)  

427,000 420,000 7,000 กองชา่ง ด าเนินการแล้ว 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาราง ถนนจันทร์ชนะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง 
ขนาด กว้าง 0.70 ลึก 0.50  ม. ยาว 220  ม.  
วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 2 จุด รวม 13 ท่อน 
ยาแนวรอยต่อท่อเรยีบร้อย 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด) 

907,000 752,000 155,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝารางถนนรอบเมือง 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง ขนาด  
กว้าง 0.70 ลึก 0.50  ม. ยาว 208  ม.  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณก าหนด)   

848,000 695,000 153,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

รวม 2,637,000 2,317,000 320,000   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนของประชาชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
และสนบัสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้ 
1. จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรต ิและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ  
2. สนับสนับการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 

100,000 12,212 87,788 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันส าคัญ
ของชาติร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ 

20,000 7,360 12,640 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการประชุมประชาคมจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

จัดประชุมประชาคมชุมชน จัดประชุมประชาคม
ต าบล เพื่อจัดท าแผนชุมชน เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วน และประชาชน  
องค์กรประชาชน ผู้น าชุมชนผู้มสีว่นเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมแสดงความคดิเห็นต่อแนวทางการพัฒนา
เทศบาล และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

50,000 13,765 36,235 กองวิชาการและ
แผนงาน 

ด าเนินการแล้ว 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนของประชาชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องกระบวนการ
ประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมกระบวนการในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้มี
ความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น และรับชาต ิ

30,000 0 30,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5 ค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง 

เพื่อจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและ
สนับสนุนการเลือกตั้งเมื่อได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

500,000 12,227.10 487,773 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนและจดักิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

30,000 11,698 18,302 กองสวัสดิการ
สังคม 

ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนสรา้ง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมสันทนาการ จัดกีฬานันทนาการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรูร้ัก
สามัคคีของประชาชน 

20,000 0 20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 750,000 57,262.10 692,737.90   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการจดัการขยะแบบมสี่วนร่วมลด
ภาวะเมืองร้อนด้วยมือเรา 

- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ผู้น าชุมชน เยาวชน 
ตัวแทนประชาชน  
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางเสยีง
ตามสาย  และผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/  อสม.   
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

200,000 13,138.25 186,861.75 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อม
ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ค่าด าเนินการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าชุมปฏิบัติการ ค่าศึกษาดูงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วช้อง 

40,000 0 40,000 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

3 โครงการทบทวนและพัฒนาการ
จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

จัดอบรมทบทวนความรู้อาสากู้ชีพและฝึก
ปฏิบัติงานจริงบรูณาการร่วมกับโรงพยาบาลโนน
สุวรรณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

30,000 0 30,000 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

4 โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคไขห้วัดนก 

- ฉีดพ่นควบคุมป้องกันโรคในบรเิวณที่เลีย้งสัตว์
ปีก ทุก 3 เดือน และเมื่อมีการระบาดของโรค 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และบรกิารแจกแผ่น
พับให้ความรู ้

30,000 0 30,000 กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  

- อบรมให้ความรู้แกนน าสุขภาพ 
(บ้านวัดโรงเรียน) 
- ก าจัดลูกน้ ายุงลายและน้ ายาฉดีพ่นยุงพร้อม
น้ ามัน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมด าเนินการ
หยอดทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายและฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย  ทุก 4 เดือน และเมื่อมีการ
ระบาดของโรค 

150,000 73,610 76,390 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสนุขบ้า 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางเสยีง
ตามสาย  และผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน / อสม./
ประชาชน 
- ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวตามโครงการสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ฯ 

30,000 26,625 3,375 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานความ
ปลอดภัยในกิจการที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ตัวแทน อสม. ผู้ประกอบการ 
ตรวจสถานประกอบการที่อาจเปน็อันตรายต่อ
สุขภาพประชาชน.ในเขตเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ  

30,000 0 30,000 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

8 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคณุภาพ
น้ าจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาล
รับผิดชอบ 

เก็บตัวอย่างน้ าจากแหล่งต่างๆเพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 2 ครั้งต่อปี จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า  สรุปติดตามและประเมิน 

40,000 0 40,000 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุ
โรคไม่ตดิต่อ 

- ตั้งจุดตรวจสุขภาพ ให้ค าแนะการดูแลสุขภาพและ
แจกเอกสารความรู้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  
- คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงให้กับประชาชนทุกคนท่ีสนใจและอยู่ในกลุม่
เสี่ยง 

30,000 0 30,000 กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส ์

- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ผู้น าชุมชน เยาวชน 
ตัวแทนประชาชน  
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ป้องกนัให้ความรู้ทาง
เสียงตามสาย  และผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน/ อสม. 

30,000 0 30,000 กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

-จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ ตัวแทน อสม. 
ผู้ประกอบการ  ผู้รับผิดชอบโรงอาหารโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -ตรวจประเมินดา้นกายภาพและชีวภาพ เพื่อ
รับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

30,000 5,220 24,780 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

12 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

ส ารวจจ านวนขอ้มูลสุนัขและแมว ที่มีเจา้ของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง 
เดือนธันวาคม และเดือน มิถุนายน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ พระเจ้าลกู
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

10,000 2,871 7,129 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที ่เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิม่พูน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
ของประชาชน ค่าใช้จา่ยส าหรับการอบรม การประชุมการสัมมนา การ
รณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจ
ของแต่ละโครงการ เช่น  
-โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม 
-การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
-การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก  
-การส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก  
-การควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ 
-การควบคุมโรคมาลาเรีย  
-การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย  
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

180,000 60,820 119,180 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำร

ด ำเนินงำน งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

14 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

-  จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ผู้น าชุมชน และ
แกนน าสุขภาพ และรณรงค/์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านเสพตดิใน
ชุมชน 10 ชุมชน 
- การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบตัิการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

20,000 16,280 3,720 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า อบรมให้ความรู้เด็ก เด็กนักเรยีน และผูป้กครอง ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากรในชุมชนเรื่องการป้องกันการจมน้ า 
การช่วยชีวิตเบื้องต้น 

50,000 9,630 40,370 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

รวม 900,000 208,194.25 691,805.75   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)   
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพนัธ ์ จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ์ในระดับ
ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ในเขตเทศบาล 
จัดประกวดขบวนแห่ จัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับประชาชน ตามชนิดและประเภทที่
ประชุมก าหนด 

200,000 142,531.41 57,468.59 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 

จัดการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด 

60,000 0 60,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนน
สุวรรณ คพั 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส าหรบัประชาชน 
เยาวชน และยุวชน ในเขตเทศบาลต าบลโนน
สุวรรณ 

50,000 30,032 19,968 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

รวม 310,000 172,563.41 137,436.59   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน (แผนงานการศึกษา) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ และ เด็กในเขต
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณเข้าร่วมกิจกรรม 

50,000 15,986 34,014 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการพัฒนา IQ และ EQ อย่าง
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้แก่เดก็และผู้ปกครอง
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาIQและ  EQ   

10,000 9,938 62 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการจดักิจกรรมปัจฉมินิเทศศนูย์
พัฒนาเด็ก 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนเิทศและมอบวฒุิบัตรส าหรับ
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 6,993 3,007 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และกีฬาพื้นบ้าน
ผู้ปกครอง กับเด็กภายในศูนยฯ์ 

10,000 10,000 0 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน
อนุบาลโนนสุวรรณ 

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ จ านวน 680 คน  
(ตามจ านวนเด็ก ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน2561)  
จ านวน 200 วัน  อัตราคนจัดสรรคน
ละ 20 บาท    

2,720,000 2,447,540 272,460 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

อาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จ านวน 80 คน   
(ตามจ านวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561)  
จ านวน  245 วัน  อัตราคนจัดสรรคนละ20 บาท  

392,000 279,040 112,960 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน (แผนงานการศึกษา) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

7 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ 

อาหารเสริม  (นม)   ส าหรับเด็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  จ านวนเด็ก  80  คน   
(ตามจ านวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561)  
จ านวน  260 วัน 

153,300 102,816.40 50,483.60 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 

อาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก  
ป.1 - ป.6 โรงเรยีนอนุบาลโนนสุวรรณ จ านวน
เด็ก 680 คน (ตามจ านวนเด็ก 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) จ านวน 260  วัน 

1,304,000 1,168,314.45 135,685.55 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการฟันสวยยิ้มใส จัดกิจกรรมร่วมระหว่างคุณครูและผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมความรู้การดูแลและรักษาฟันของเด็กนักเรียน 

10,000 5,315 4,685 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการจดักิจกรรมปฐมนเิทศ
ผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรมปฐมนเิทศและสรา้งความรู้ความเข้าใจการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเดก็ 

10,000 2,940 7,060 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร มีพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 68 ตารางเมตร   
-งานพ้ืนปูแผ่นไม่ส าเร็จรูป (ลามิเนต) หนา 8 มิลลิเมตร  
พร้อมโฟมรองพื้นมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 172  ตารางเมตร   
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ) 

180,000 178,500 1,500 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

รวม 4,849,300 4,227,382.85 621,917.15   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)    
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการจดักิจกรรมประกวดสรภญัญะ จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสบิสานการประกวด
สรภญัญะ การประกวดขับร้องสระภัญญะ มอบ
รางวัลแก่ผูเ้ข้าร่วมประกวดแข่งชัน 

40,000 25,280 14,720 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการจดักิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมอนรุักษ์และสิบสาน ประเพณีวัน
เข้าพรรษา จัดกจิกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดในเขตเทศบาล 

40,000 25,621 14,379 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง จัดโครงการอนุรักษ์และสิบสานงานประเพณี
ลอยกระทง พิธีการทางสงฆ์ การเดินขบวน
ประกวดขบวนแห่  ประกวดกระทง ประกวด
นางนพมาศ ประกวดร้องเพลง 

130,000 96,478 33,522 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการจดังานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่ จัดโครงการอนุรักษ์และสิบสานงานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ จัดท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
พระสงฆ์  

10,000 0 10,000 กองการศึกษา ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

5 โครงการจดังานวันส าคญัของชาติและ
วันส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมงานวันส าคญัของชาติและวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันวิสาขบูชา  
วันมาฆบูชา 

10,000 2,000 8,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (ต่อ)   
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

6 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม จัดกิจกรรมการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้
ประชาชน เยาวชน เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเข้าร่วม 
เช่น การปฏิบัติธรรม การอบรมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

100,000 40,405 59,595 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสบิสานงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ การจัดขบวนตกแต่งรถบั้งไฟ การเอ้บ้ังไฟ 
การประกวดบั้งไฟ การร่วมขบวนแห่ 

150,000 55,413 94,587 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ จัดโครงการอนุรักษ์และสิบสานงานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าขอพร พระสงฆ์ ผูสู้งอายุ 
ประกวดนางสงกรานต์จดักิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้าน 

50,000 14,399 35,601 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการคลังภูมิปญัญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมรวบรวมคลังภูมิปญัญาท้องถิ่น จัด
เวทีถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000 432 19,568 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

รวม 550,000 260,028 289,972   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
คนละ 500 บาท ต่อเดือน 

90,000 54,000 36,000 กองสวัสดิการฯ ด าเนินการแล้ว 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.   2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  

3,250,000 3,215,100 34,900 กองสวัสดิการฯ ด าเนินการแล้ว 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  

874,000 709,600 164,400 กองสวัสดิการฯ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

80,000 14,000 66,000 กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการจดังานวันคนพิการ จัดกิจกรรมวันคนพิการ ให้ความรูใ้นสิทธิ
ประโยชน์ การตรวจสุขภาพ แนะน าช่องทาง
การช่วยเหลือจากส่วนราชการ เอกชนต่างๆ 

20,000 0 20,000 กองสวัสดิการฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์) (ต่อ) 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

6 โครงการจดัหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์(อุดหนุนกิจการที่เป็นสา
ธารณประโยชน์)  

อุดหนุนงบประมาณส านักงานเหลา่กาชาด
จังหวัดบุรีรมัย์โครงการจดัหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล และใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

20,000 0 20,000 กองสวัสดิการฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโนนสวุรรณ 
จังหวัดบุรีรมัย์ (อุดหนุนส่วนราชการ) 

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและ
รวบรวมข้อมลูปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 
2.เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อมลูอื่น
ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ท้ังในด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
โรคตดิต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล ราชการส่วนต่างๆ 

20,000 20,000 0 ส านักปลดัเทศบาล ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

100,000 0 100,000 กองสวัสดิการฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ จัดกิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 10,000 0 10,000 กองสวัสดิการฯ ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 4,464,000 4,012,700 451,300   
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้   
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม การรวมกลุ่ม
อาชีพ พัฒนาอาชีพ 

100,000 13,225 86,775 กองสวัสดิการฯ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
การเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ประสบความส าเร็จ 

50,000 22,550 27,450 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแล้ว 

รวม 150,000 35,775 114,225   
 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 
ที ่

 
โครงกำร 

 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ หน่วย
ด ำเนินงำน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำย งบประมำณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

(อุดหนุนจังหวัดบุรรีัมย์) 
อุดหนุนจังหวัดบุรรีัมย์ โครงการจดังานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี พ.ศ.2562 

20,000 20,000 0 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน (โครงการ“งานหมากไม้
รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนน
สุวรรณ”) 

อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ โครงการจัดงาน
ประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประจ าปี พ.ศ.2562 

50,000 50,000 0 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

รวม 70,000 70,000 0   
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   2.2.3 ผลของการด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (ครุภัณฑ)์ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณอนุมัต/ิ

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 
1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

(ถังน้ าสเตรเลส) 
12,000/11,500 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 

*งบประมาณ 
คงเหลือ 500 บาท 

กองการศึกษา  

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(พัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว) 

18,000/18,000 ด าเนนิการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
 

กองการศึกษา  

3 
 

แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) 

28,000/22,750 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 5,250 บาท 

ส านักปลดั 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) 

8,000/6,5,00 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 1,500 บาท 

กองคลัง 

5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) 

8,000/6,500 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 1,500 บาท 

ส านักปลดั 

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ตู้เหล็กแบบ2บาน) 

5,500/5,500 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
 

กองการศึกษา 

7 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์

ส านักงาน ประมวลผล 
แบบท่ี 2) 

30,000/29,900 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 100 บาท 

กองคลัง 
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ผลของการด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (ครุภัณฑ)์ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) (ต่อ) 

 

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณอนุมัต/ิ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผดิชอบ
หลัก 

8 แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องสแกนเนอรส์ าหรับ

งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1) 

10,800/17,900 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 100 บาท 

กองคลัง 

8 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ส านักงาน) 

16,000/16,000 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
 
 

ส านักปลดั 

9 แผนงานการศึกษา 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ส านักงาน) 

16,000/16,000 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
 
 

กองการศึกษา 

10 แผนงานการศึกษา 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ส านักงาน) 

16,000/16,000 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
 
 

กองการศึกษา(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องส ารองไฟฟ้า) 

2,500/2,400 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 100 บาท 

กองการศึกษา(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

12 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องส ารองไฟฟ้า) 

2,500/2,400 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 100 บาท 

กองการศึกษา(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
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ผลของการด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (ครุภัณฑ)์ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) (ต่อ) 

 

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณอนุมัต/ิ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผดิชอบ
หลัก 

13 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
(สัญญาณเตือนภัย) 

2,000/2,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
จัดซื้อจัดหา 

กองการศึกษา 

14 แผนงานการพานิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
(เครื่องสูบน้ าแรงต่ า) 

38,000/36,560 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 1,440 บาท 

กองประปา 

15 แผนงานการพานิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
(เครื่องสูบน้ าแรงสูง) 

45,000/44,000 ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาแล้วเสรจ็ 
*งบประมาณ 

คงเหลือ 1,000 บาท 

กองประปา 
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2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลต าบลโนนสุวรรณมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณทั้งในระดับชุมชนและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
โนนสุวรรณและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  

2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ดังนี้   
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             1. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
             2. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีกำรประเมิน 
   1. ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน (โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล) 

 -  ก าหนดแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม 
ตามแต่ละประเด็น ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  

      -  สุ่มประเมินประชากรในเขตต าบลท้ัง 10 ชุมชนๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 ชุด รวมเป็น 200 คน 
  2. ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมิน 
        -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ ส ารวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

3. ด ำเนินกำรประเมิน 
 -  ท าการสุ่มประเมินประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 

ชื่อชมุชน 
จ ำนวนประชำชนเป้ำหมำย 

ที่ท ำแบบประเมิน 
ชื่อชมุชน 

จ ำนวนประชำชนเป้ำหมำย 
ทีท่ ำแบบประเมิน 

1. ชุมชนโนนสุวรรณพัฒนา 20 6. ชุมชนโนนทองพัฒนา 20 
2. ชุมชนทรัพย์สุวรรณพัฒนา 20 7. ชุมชนก้าวพลังตั้งใจพัฒนา 20 
3. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 20 8. ชุมชนหมู่แปดพัฒนา 20 
4. ชุมชนวัดใหม่รวมใจพัฒนา 20 9. ชุมชนรุ่งตะวันร่วมใจพัฒนา 20 
5. ชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 20 10. ชุมชนใหม่ตั้งใจพัฒนา 20 

รวมประชำชนเป้ำหมำย 200 คน 
 

4. เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมิน 
      -  เก็บรวมรวมแบบสอบถามทั้งหมด  200  ชุด   
      -  บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด  157  ชุด 

5. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมิน 
      - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ 

    - วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานภาพรวมฯ แต่ละประเด็นโดยหาค่าร้อยละ  
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2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 

                                   
 

 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนสุวรรณในภำพรวม 
 

ค ำชี้แจง เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนสุวรรณใน
ภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ     ชาย      หญิง  
 

2. อำยุ     ต่ ากว่า 20 ปี     20 – 30 ปี  
 31 -40 ปี      41 – 50 ปี  
 51 - 60 ปี      มากกว่า 60 ปี  

 

3. กำรศึกษำ   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี  
 สูงกว่าปริญญาตรี    ไม่จบการศึกษา  

 

4. อำชีพหลัก   รับราชการ      เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว     นักเรียน/นักศึกษา 
 รับจ้าง     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 เกษตร      

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนสุวรรณ  
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  โดยใส่
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความพึงพอใจ       

ประเด็น มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ       
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลระยะเวลาด าเนินโครงการ       
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ       
4. การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ       
5. ผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาและประโยชน์ต่อชุมชนและ
พัฒนาชุมชนได้  

     

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อคราวการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ เป็นดังนี้ 

***หมำยเหตุ จ านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 จ านวน 8 คน 

 สรุปการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) จากเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ได้คะแนนรวม 87.25 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

 
        

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.00 90 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 17.88 89.37 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51.38 85.62 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.63  
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 7.75  
   3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 8.63  
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.38  
   3.5 กลยุทธ์ (5) 4.25  
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 4.25  
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 4.13  
   3.8 แผนงาน (5) 4.88  
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.50  

รวม 100 87.25 87.25 
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1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

18 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3 )  ข้ อมูล เกี่ ยวกับสภาพทางสั งคม  เ ช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  
แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 

               สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าประเด็นการพิจารณาข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ได้คะแนน 18 คะแนน   
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม ได้มีการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 
เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
การเมือง/การปกครอง ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน แต่ยังขาดข้อมูลที่เป็น
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ทางการ ที่สามารถน าตัวเลขข้อมูลที่เป็นจริงน ามาใช้ได้ในข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ แรงงาน ซึ่งมี
ความจ าเป็นต่อการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาตามอ านาจหน้าที่เทศบาล ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ข้อมูล
เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติด าเนินการครบ ในส่วนของการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ยังขาดการใช้ข้อมูล จปฐ. เข้ามาวิเคราะห์
ปัญหาท้องถิ่น และอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงในพ้ืนที่ ท าให้การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไม่ตรง การประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการครบ 

 

1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

17.88 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ 
การพัฒนา 

(3)  

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

(3)  

     สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ พบว่าประเด็น
การพิจารณาการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน 17.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน     
คิดเป็นร้อยละ 89.37 ของคะแนนเต็ม ได้มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 ในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นยังมีความไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์เรื่องการใช้ผัง
เมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์ทางสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน       
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

 

1.4 ยุทธศำสตร์ 
ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

51.38 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ   
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  
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 ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง  
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5)  

 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์     
ได้คะแนน 51.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.62 ของคะแนนเต็มในภาพรวมทั้งหมด 
ซึ่งได้มีการด าเนินการตาม แนวทางและรูปแบบเค้าโครง ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ซึ่งเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการชุมชน 
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  มีการเชื่อมโยงให้เห็นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ด้วยการพิจารณาจากบริบท สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ทั้งนี้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป้าประสงค์รวม 
ผลผลิตของการพัฒนา ยังขาดการวัดประเมินได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น     
องค์รวม 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินประเมินผลโครงกำร 
       ผลการให้คะแนนโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ   
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อคราวการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณ เป็นดังนี้ 

***หมำยเหตุ จ านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 จ านวน 8 คน 

       สรุปการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จากเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ได้คะแนนรวม 88.13 คะแนน จากคะแนน

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.25 82.50 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.00 80.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.50 85.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 8.38 83.80 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 55.00 91.67 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.75  
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.75  
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) 4.38  

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.63  
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

(5) 4.88  

   5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.00  
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.63  
   5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.25  

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4.50  
   5.10 มีการประมาณราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.38  
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

(5) 4.88  

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 5.00  
รวมคะแนน 100 88.13 88.13 
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เต็ม 100 คะแนน รายละเอียดการให้คะแนนโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

 2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1.กำรสรุปสถำนกำรณ์ 
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 
 
 

 
 

8.25 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่าประเด็นการ
พิจารณาสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน 8.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50 
ของคะแนนเต็ม ซึ่งเทศบาลต าบลโนนสุวรรณได้มีการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ตามศักยภาพของท้องถิ่น แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลต่อการพัฒนาของ
เทศบาล 
 

 2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

2. กำรประเมินผลกำร 
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

1) การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 8 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ พบว่าประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ได้คะแนน 8 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ในส่วนของการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณยังไม่มีการประเมินผล เนื่องจากยังอยู่ในห้วงของการแผนใช้พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ในห้วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่มีการวัดว่าได้ด าเนินการไปแล้วจ านวนเท่าไร 
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2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 8.50 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
พบว่าประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน 8.50 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ของคะแนนเต็ม อยู่ในห้วงของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยังไม่สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ต้องได้ด าเนินการไปในปีแรก (พ.ศ.2561) ก่อนจึงจะได้
ด าเนินการประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิผลต่อไป 
 2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

 

คะแนนที่ได้ 

4. แ ผ น ง ำ น แ ล ะ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั  

10 8.38 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณา
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 8.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของ
คะแนนเต็ม ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ นโยบายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
มองให้เห็นการเชื่อมโยงในแต่ละระดับ แต่ในบางยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยตรงกับสภาพพื้นที่แต่ยังต้องด าเนินการเช่น 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้ก าหนดเพื่อไปต่อยอดยุทธศาสตร์
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
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2.6 โครงกำรพัฒนำ 
ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

55 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

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

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง (2) การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน  
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่  
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม 
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงกำรพัฒนำ(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสรา้งให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่  
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ  
มีความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

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

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  
ที่สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ  
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่ง  
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงกำรพัฒนำ(ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา  
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์  
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปไดแ้ละมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และ
สามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 
 
 
 

 

 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณาโครงการ
พัฒนา ได้คะแนน 55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคะแนนเต็ม มีการสรุป
สถานการณ์การพัฒนา การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรในมิติต่างๆ 
โครงการมีชื่อชัดเชน มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการเหมาะสม เป้าหมาย ผลผลิต ชัดเจน สามารถน าไปสู่การ
ประมาณการตั้งงบประมาณได้ มีการประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ ผล
ที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ยังต้องมีการปรับปรุงโครงการที่เขียนเป้าหมายของโครงการ
ไม่ชัดเจน และการก าหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดได้ในมิติต่างๆจนน าไปสู่การติดตามประเมินผลได้ ส่วนรูปแบบ
เอกสาร ตามแบบต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นใหม่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 

ที ่ เพศ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
1 ชาย 62 39 
2 หญิง 95 61 

 รวม 157 100 
       ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

2. อำย ุ  
ที ่ อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
1 ต่ ากว่า 20 ปี 5 3 
2 20 - 30 ปี 17 11 
3 31 - 40 ปี 17 11 
4 41 - 50 ปี 54 34 
5 51 - 60 ปี 39 25 
6 มากกว่า 60 ปี 25 16 

 รวม 157 100 
     ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

3. กำรศึกษำ 
ที ่ การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ประถมศึกษา 81 52 
2 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 51 32 
3 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 3 
4 ปริญญาตรี 5 3 
5 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
6 ไม่จบการศึกษา 16 10 

 รวม 157 100 
       ตารางที่ 3.3 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 
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4. อำชีพหลัก 
ที ่ อาชีพหลัก จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 รับราชการ 1 1 
2 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 1 
3 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 9 6 
4 รับจ้าง 5 3 
5 นักเรียน/นักศึกษา 53 34 
6 เกษตร 80 51 
7 อ่ืนๆ (ระบุ)  7 4 

 รวม 157 100 
      ตารางที่ 3.4 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

 

  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมผล ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 -30 
กันยายน 2562) โดยจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จ านวน 157 คน มีรายละเอียด 
ดังนี้  
 1) เพศ    ชาย  จ านวน 62 คน  ร้อยละ 39 
          หญิง จ านวน  95 คน  ร้อยละ 61 
    2) อำย ุ ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 5 คน  ร้อยละ 3     

20 – 30 ปี    จ านวน 17 คน ร้อยละ 11 
31 - 40 ปี    จ านวน 17 คน  ร้อยละ 11     
41 – 50 ปี   จ านวน 54 คน  ร้อยละ 34 
51 - 60 ปี    จ านวน 39 คน  ร้อยละ 25     
มากกว่า 60 ปี  จ านวน 25 คน  ร้อยละ 16 

   3) กำรศึกษำ ประถมศึกษา   จ านวน 81 คน  ร้อยละ 52      
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 51 คน  ร้อยละ 32  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 4 คน  ร้อยละ 3   
ปริญญาตรี   จ านวน 5 คน  ร้อยละ 3  
สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 0 คน  ร้อยละ 0   
ไม่จบการศึกษา   จ านวน 16 คน  ร้อยละ 10  
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4) อำชีพหลัก  รับราชการ  จ านวน 1 คน  ร้อยละ 1      
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน  ร้อยละ 1  
  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 คน  ร้อยละ 6     

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน  ร้อยละ 3 
  รับจ้าง   จ านวน 53 คน  ร้อยละ 34     

       เกษตร    จ านวน 80 คน  ร้อยละ 51  
       อ่ืน ๆ (ระบุ)   จ านวน 7 คน  ร้อยละ 4   
 

3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน   
 

ประเด็น 
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยท่ีสุด (1) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ 

21 13 53 34 66 42 15 10 2 1 

2. การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

13 8 40 25 73 47 28 18 3 2 

3. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

12 8 30 19 79 50 33 21 3 2 

4. การด าเนินโครงการ
เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

19 12 42 27 67 48 22 19 7 4 

5. ผลการด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาและ
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
พัฒนาชุมชนได้ 

18 11 23 15 72 46 37 24 7 4 

ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  
จ าแนกตามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม 

 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็น 
การระบุความพึงพอใจ  เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
     5       มากสุด 
     4       มาก 
     3       ปานกลาง 
     2       น้อย 
     1       น้อยที่สุด 
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1. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร 
มากที่สุด   จ านวน 21 คน  ร้อยละ 13 
มาก     จ านวน 53 คน  ร้อยละ 34 
ปำนกลำง  จ ำนวน 66 คน  ร้อยละ 42 
น้อย     จ านวน 15 คน  ร้อยละ 10 
น้อยที่สุด  จ านวน 2 คน  ร้อยละ 1 

2. กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
มากที่สุด   จ านวน 13 คน  ร้อยละ 8 
มาก     จ านวน 40 คน  ร้อยละ 25 
ปำนกลำง  จ ำนวน 73 คน  ร้อยละ 47 
น้อย     จ านวน 28 คน  ร้อยละ 18 
น้อยทีสุ่ด  จ านวน 3 คน  ร้อยละ 2 

3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
มากที่สุด   จ านวน 12 คน  ร้อยละ 8 
มาก     จ านวน 30 คน  ร้อยละ 19 
ปำนกลำง  จ ำนวน 79 คน  ร้อยละ 50 
น้อย     จ านวน 33 คน  ร้อยละ 21 
น้อยที่สุด  จ านวน 3 คน  ร้อยละ 2 

4. กำรด ำเนินโครงกำรเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 
มากที่สุด   จ านวน 19 คน  ร้อยละ 12 
มาก     จ านวน 42 คน  ร้อยละ 27 
ปำนกลำง  จ ำนวน 67 คน  ร้อยละ 48 
น้อย     จ านวน 22 คน  ร้อยละ 19 
น้อยที่สุด  จ านวน 7 คน  ร้อยละ 4 

5. ผลกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถแก้ไขปัญหำและประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนำชุมชนได ้
มากที่สุด   จ านวน 18 คน  ร้อยละ 11 
มาก     จ านวน 23 คน  ร้อยละ 15 
ปำนกลำง  จ ำนวน 72 คน  ร้อยละ 46 
น้อย     จ านวน 37 คน  ร้อยละ 24 
น้อยที่สุด  จ านวน 7 คน  ร้อยละ 4 
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3.3 แผนกำรด ำเนินงำน 
 

ยุทธศำสตร์ 
(Strategics Issues) 

 

 
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 

(Strategics) 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2562) 

โครงกำรตำมแผน
ด ำเนินงำน 

( พ.ศ. 2562) 

ด ำเนินกำรจริง 
( พ.ศ. 2562) 

ร้อยละที่ด ำเนินกำรจริง
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

(พ.ศ.2562) 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน ของ
โครงกำร 

ของ
งบประมำณ 

1 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาการบริการประชาชน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 8 550,000 5 190,000 4 6,354 80 3.34 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 6 1,390,000 4 1,140,000 2 269,152 50 23.60 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง - - - - - - - - 
2.2แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 2 346,000 2 346,000 2 293,790 100 84.91 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 5 4,974,000 5 2,637,000 5 2,317,000 100 87.86 
2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ าประปา - - - - - - - - 

3 .ยุทศาสตร์ การพัฒนา
บ้านเมืองนา่อยู่ 

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 1,490,000 7 750,000 5 57,262.10 71.42 7.63 
3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16 1,430,000 15 900,000 12 208,194.25 80 23.13 
3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 3 260,000 3 310,000 2 172,563.41 66.66 55.66 
3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 16 6,123,560 11 4,849,300 11 4,227,382.85 100 87.17 
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 9 560,000 9 550,000 9 260,028 100 47.27 
3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 11 4,500,000 9 4,464,000 6 4,012,700 66.66 89.89 

4.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 2 190,000 2 150,000 2 35,775 100 23.85 
4.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 3 120,000 2 70,000 2 70,000 100 100 

รวม 101 21,933,560 74 16,356,300 62 11,930,202 83.78 72.93 
 

ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนและร้อยละของแผนการด าเนินงาน 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562  จ านวน 101 โครงการ  

     งบประมาณ 21,933,560 บาท  
2. โครงการตามแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2562   จ านวน 74  โครงการ   

       งบประมาณ 16,356,300 บาท 
3. โครงการที่ด าเนินการจริง พ.ศ. 2562 จ านวน 62 โครงการ  

                คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
4. งบประมาณที่ด าเนินการจริง พ.ศ. 2562   จ านวน 11,930,202 บาท   

          คิดเป็นร้อยละ 72.93 ของโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
5. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ มีทั้งหมด 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.22  งบประมาณ 607,000 บาท    
   คิดเป็นร้อยละ 3.71 
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4. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ 

        1. เพศ 
                ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจ านวน 157 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 ในขณะเพศชายมีอยู่ร้อยละ 39 ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 3.1 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 2. อำยุ 
          ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจ านวน 157 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มี
อายุ 41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาอายุ 51 - 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25 ต่อด้วยอายุมากกว่า 60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 16 ล าดับรองลงมามีสองล าดับเท่ากัน คือ อายุ 20 – 30 ปี  และอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 
และล าดับสุดท้ายมีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
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3. กำรศึกษำ 
           ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจ านวน 157 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่จบ
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32 ต่อด้วยไม่จบ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 ล าดับรองลงมามีสองล าดับเท่ากัน คือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 3 และล าดับสุดท้ายไม่จบการศึกษา  ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 

 

                 4. อำชีพหลัก 
             ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจ านวน 157 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 34 ต่อด้วยอาชีพค้าขายธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 6 ต่อด้วยนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3 และท้ายสุดมี 2 ล าดับเท่ากันคืออาชีพรับ
ราชการและเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1  ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.4 

 
ภาพที่ 3.4 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 
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 4.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
          ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีประเด็นการแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด 5 ประเด็น โดยกลุ่มตัวอย่างในการตอบคือ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จ านวน 157 คน มีรายละเอียด ดังนี้  
 

 
กราฟท่ี 3.1 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ด้านการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 

 

    จากกราฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 42  รองลงมาคือ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 
34  ระดับต่อไปคือ “มากที่สุด”  คิดเป็นร้อยละ 13  ระดับต่อไปคือ “น้อย”  คิดเป็นร้อยละ 10  และระดับ
ท้ายสุด “น้อยที่สุด”  คือคิดเป็นร้อยละ 1   
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กราฟท่ี 3.2 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

      จากกราฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลระยะเวลาด าเนินโครงการ ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 47  รองลงมาคือ 
“มาก” คิดเป็นร้อยละ 25  ระดับต่อไปคือ “น้อย”  คิดเป็นร้อยละ 18  ระดับต่อไปคือ “มากที่สุด”  คิดเป็นร้อย
ละ 8  และระดับท้ายสุด “น้อยที่สุด”  คือคิดเป็นร้อยละ 2   
 

 
กราฟท่ี 3.3 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ 

     จากกราฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 
21  ระดับต่อไปคือ “มาก” คิดเป็นร้อยละ19 ระดับต่อไปคือ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 8 และระดับท้ายสุด 
“น้อยที่สุด” คือคิดเป็นร้อยละ 2  
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กราฟท่ี 3.4 แสดงจ านวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ด้านการด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

         จากกราฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 48  รองลงมาคือ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 
27  ระดับต่อไปคือ “น้อย”  คิดเป็นร้อยละ 19  ระดับต่อไปคือ “มากที่สุด”  คิดเป็นร้อยละ 12  และระดับ
ท้ายสุด “น้อยที่สุด”  คือคิดเป็นร้อยละ 4   

 

 
กราฟที่ 3.5 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณในภาพรวม ด้านผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาและประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาชุมชนได้ 

     จากกราฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจในด้านผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาชุมชนได้ ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 
46  รองลงมาคือ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 24  ระดับต่อไปคือ “มาก”  คิดเป็นร้อยละ 15  ระดับต่อไปคือ “มาก
ที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 11 และระดับท้ายสุด “น้อยที่สุด” คือคิดเป็นร้อยละ 4   
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4.3 แผนกำรด ำเนินงำน 
ยุทธศำสตร์ 

(Strategics Issues) 
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 

(Strategics) 
โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   

ปัญหำ/อุปสรรค 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการ
ประชาชน 

1. โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่  - 
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ไม่ได้ด าเนินการ 
3. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมไ่ดด้ าเนินการปญัหาจาก

บุคลากรไม่เพยีงพอ และยังขาดความรู้ความเข้าใจในบาง
ขั้นตอนงานท่ีจะจัดท าโครงการแผนท่ีภาษี ซึ่งข้ันตอนมี
ความซับซ้อนพอสมควร ท าให้ในปีงบประมาณนี้ไม่ได้
จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4. โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษตี่างๆ ของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการโครงการ
ประชาสมัพันธ์การช าระภาษีต่างๆของเทศบาล โดยการ
จัดท าป้ายไวนลิ ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลโนนสุวรรณ ท าให้ประชาชนมีความรู้เรื่องภาษี
ต่างๆ ได้พอสมควร 

5. โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์  - 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร 

1. โครงการฝึกอบรมและสมัมนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาของส านัก
ปลัดเทศบาลเบิกให้ท้ังฝา่ยสภาท้องถิ่นและพนักงาน 

2. โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - 
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไม่ได้ด าเนินการ 
4. โครงการอบรมใหค้วามรู้งานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน ไม่ได้ด าเนินการ 
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แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ 

(Strategics Issues) 
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 

(Strategics) 
โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   

ปัญหำ/อุปสรรค 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง - - 
2.2แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนโนนสุวรรณ 

- ทุ่งจังหัน 
- 

2. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุถนนทุ่งเทศบาล 2 - 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหลก็

ถนนรอบเมืองเชื่อมถนนนอกเมือง (บริเวณสระน้ าประปา) 
- 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง และขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนโนนสุวรรณ - โคกกระเบื้อง 

- 

5. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหลก็
ถนนโนนสุวรรณ - โคกกระเบื้อง 

- 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง ถนนจันทร์ชนะ - 
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝารางถนนรอบเมือง - 

2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
น้ าประปา 

- - 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรต ิและสนับสนุน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 - 

2. โครงการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  - 
3. โครงการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล มีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดบัต าบลผ่านเกณฑ์ตาม

ประกาศสัดส่วน 5% *โอนลด 12,500 บำท 
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แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ 

(Strategics Issues) 
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 

(Strategics) 
โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   

ปัญหำ/อุปสรรค 
3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ไม่ได้ด าเนินการ 

5. ค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง 

เบิกจ่ายสนบัสนุนการเลือกตั้ง (ส.ส.) 

6. โครงการจัดกจิกรรมส่งเสรมิเกีย่วกับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
7. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ไม่ได้ด าเนินการ 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมลดภาวะเมืองร้อนด้วยมือเรา  - 
2. โครงการการบริการ การแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการทบทวนและพัฒนาการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ 
(EMS) 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยร่วมกิจกรรมกับทาง 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 

4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก  ไม่ได้ด าเนินการ 
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   -  
6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุขบ้า  - 
7. โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพประชาชน 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. โครงการเฝ้าระวังและควบคมุคณุภาพน้ าจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาล
รับผิดชอบ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยขอความอนุเคราะห์
กรมอนามัยในการตรวจ 

9. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไมต่ิดต่อ  ไม่ได้ด าเนินการ 
10.โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปญัหาโรคเอดส ์  ไม่ได้ด าเนินการ 
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แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ 

(Strategics Issues) 
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 

(Strategics) 
โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   

ปัญหำ/อุปสรรค 
3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

11. โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  - 
12. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์  - 
13. โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข  - 

3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ์ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
2. โครงการส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  ไม่ได้ด าเนินการ 
3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนสุวรรณ คัพ บรรลตุามวตัถุประสงค ์

3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

1. โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
2. โครงการพัฒนา IQ และ EQ อย่างสร้างสรรค ์ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
3. โครงการจัดกจิกรรมปัจฉิมนเิทศศูนย์พัฒนาเด็ก บรรลตุามวตัถุประสงค ์
4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลตุามวตัถุประสงค ์
5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
6. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
7. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
8. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
9. โครงการฟันสวยยิ้มใส บรรลตุามวตัถุประสงค ์
10. โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง บรรลตุามวตัถุประสงค ์
11. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
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แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ 

(Strategics Issues) 
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 

(Strategics) 
โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   

ปัญหำ/อุปสรรค 
3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี 

1. โครงการจัดกจิกรรมประกวดสรภัญญะ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
2. โครงการจัดกจิกรรมวันเข้าพรรษา บรรลตุามวตัถุประสงค ์
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บรรลตุามวตัถุประสงค ์
4. โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ ด าเนินการโดยไมไ่ด้ใช้งบประมาณ 
5. โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและวันส าคญัทางศาสนา บรรลตุามวตัถุประสงค ์
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บรรลตุามวตัถุประสงค ์
7. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ์ บรรลตุามวตัถุประสงค ์
9. โครงการคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรลตุามวตัถุประสงค ์

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม
และผู้ด้อยโอกาส 

1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ การติดต่อรับเบีย้ยังชีพ มีการมารบัเงินช้า ไม่ตรงก าหนดเวลา 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ การติดต่อรับเบีย้ยังชีพ มีการมารบัเงินช้า ไม่ตรงก าหนดเวลา 
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ การติดต่อรับเบีย้ยังชีพ มีการมารบัเงินช้า ไม่ตรงก าหนดเวลา 
4. โครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ  - 
5. โครงการจัดงานวันคนพิการ ไม่ได้ด าเนินการ 
6. โครงการจัดหารายไดเ้พื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย์ 
(อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์)  

ไม่ได้ด าเนินการ 
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แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ 
(Strategics Issues) 

แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ 
(Strategics) 

โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   
ปัญหำ/อุปสรรค 

3.ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม
และผู้ด้อยโอกาส 

7. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรมัย์ (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 - 

8. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ไม่ได้ด าเนินการ 
9. โครงการจัดกจิกรรมวันผูสู้งอายุ จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

4.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมี
รายได้ 

1. โครงการส่งเสรมิอาชีพ จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 % จากการประเมินแบบส ารวจ 

2. โครงการส่งเสรมิการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - 
4.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

3.โครงการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (อุดหนุนจังหวัดบุรรีัมย์) บรรลตุามวตัถุประสงค ์
4. โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน (โครงการ
“งานหมากไมร้สหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ”) 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                     

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

5. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ที่ได้ด าเนินการในช่วง (1 
ตุลาคม 2561- 30  กันยายน 2562)  ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อนละ 
61 ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 41-50 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อนละ 34ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตร จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อนละ 51 และประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมี
การศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อนละ 32  
    ประชาชนมีความพึงพอใจในแต่ละประเด็นค าถาม คือ (1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 66 คน ร้อยละ 42 (2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลระยะเวลาด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง จ านวน 73 คน ร้อยละ 47 (3)ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
79 คน ร้อยละ 50 (4) การด าเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 67 คน ร้อยละ 48 (5) 
ผลการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาและประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 72 คน 
ร้อยละ 46 
  และความเห็นที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้   

1. ควรปรับปรุงน้ าให้สะอาด 
2. ขอน้ าไฟให้สะดวกสบาย 
3. ขอไฟทุกซอยให้สว่างน้ าสะดวกและสะอาดอาบแล้วไม่คัน 
4. ช่วยตัดต้นไม้ในซอยทุกซอยขอไฟสว่างขอเปลี่ยนไฟเวลาเสียอย่าทิ้งไว้ให้รอ น้ าให้สะอาดไม่คัน น้ าเป็นฝุ่นมากๆ

เลยขอบคุณมากๆที่รับฟังความคิดเห็นรักและห่วงใยเสมออ่านแล้วพัฒนาด้วย 
5. เก็บขยะไม่สม่ าเสมอกรุณาเก็บทุกท่ี ที่มาเก็บยาโยนถังท้ิงน้ าประปาขุ่นและไหลน้อย  
6. อยากให้เทศบาลเพ่ิมการเก็บขยะเป็นอาทิตย์ละ 3 ครั้ง แล้วก็เวลาเก็บก็ช่วยให้เก็บทุกหลังคาเรือนหน่อย บาง

บ้านไปถึงก็ไม่เก็บเวลาเก็บ เสร็จก็ไม่วางถังเบาๆแต่โดนไปเลยถังขยะมันพัง  
7. อยากให้เทศบาลประกาศเวลาน้ าจะหยุดไหลเพราะชาวบ้านจะได้ส ารองน้ าไว้ใช้จ่าย 
8. อยากให้เทศบาลมาซ่อมหอกระจายข่าวเพราะเวลาเทศบาลประกาศไม่ได้ยินเลย 
9. เน้นการท างานเชิงรุก รับทราบปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

โดยยึดหลักข้อกฎหมายเป็นบรรทัดฐานเพื่อการชี้แจงให้เกิดการเข้าใจตรงกัน 
10. น้ าประปาควรปรับปรุงที่สุด 
11. ภาพรวมอย่างอ่ืนดี แต่มีปัญหาช่วงโซนหมู่ 1 แถวโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณน้ าประปาไหลค่อย ไม่สะดวก ไม่

แรง ไม่ขึ้นสายไม่สะดวกในการใช้ และชุมชนหมู่ 1 มีการวิ่งออกก าลังกายในตอนเช้ามืด ตี 4- ตี 5    มันมืดมากอยากให้มีไฟ
ส่องสว่างติดตามทางมากขึ้น จะได้ไม่กลัวเวลาวิ่งอยากออกก าลังกายขอบคุณค่ะ 
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12. น้ าประปาไม่สะดวกขุ่นคัน 
13. มองภาพรวมพอใช้ 
14. มองในภาพรวมแล้วดี 
15. ให้ท าเรื่องหอกระจายข่าวให้ดีขึ้นกว่านี้น้ าประปาปรับปรุงให้ดีขึ้นให้หาอาชีพเสริมเพ่ือที่จะมีรายได้ประจ าวันติด

ไฟส่องสว่างทางโค้งบ้านนายชายให้หน่อยจะขอบพระคุณยิ่งปรับปรุงหอกระจายข่าวให้ดีขึ้นจะขอบคุณมากประปาไม่สะดวก
ในการอุปโภคบริโภคให้ดีขึ้น 

16. ปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างในเทศบาล 
17. อยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องน้ าประปาให้ไหลสะดวกมากขึ้น 
18. ให้ตัดถนนวางท่อประปาโคกกระเบื้องผ่านถนนเข้าโคกกระเบื้องกวาดถนนอย่าอวดเข้าบ้านขอให้หาทิศทาง

กรวดเพราะชาวบ้านบ่น 
19. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชการและกิจกรรมต่างๆ 
20. ให้ปรับปรุงเสียงตามสาย 
21. น้ าประปายังไม่สะอาดพอควรปรับปรุงแก้ไขอย่างยิ่งเพราะมันคือปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้

ชุมชนได้มากถ้าประปาสะอาด 
22. ปรับปรุงเสียงตามสายด าเนินโครงการตรงตามฤดูกาล 
23. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีระบบและเข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้คุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ าเพราะคุณใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าองค์กรอ่ืนคุณรู้อยู่แล้ว
ว่าอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงถ้าคุณไม่ได้ปิดหูปิดตาตัวเองอยู่คุณก็น่าจะรู้ว่าการท าแบบสอบถามฉบับนี้จะมีผลให้มีการพัฒนา
ในด้านต่างๆที่ดีขึ้น ขอตินิดนึงนะคะในแบบสอบถามนี้ตรงเพศปีนี้  2019 แล้วนะคะถ้าคุณติดตามข่าวสารบ้างควรจะมีให้
เลือกเพศทางเลือกด้วยนะคะ J u s t  FYI การศึกษาตรงนี้ค่อนข้างก ากวมนะคะควรระบุด้วยว่าเป็นการศึกษาที่สูงสุดหรือ
การศึกษาในปัจจุบัน แต่ก็น่าชื่นชมในการท าแบบสอบถามนี้  เพราะถือว่าคุณให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เราได้แสดงออกและถ้าให้ดีกว่านี้เราก็หวังให้มีผลออกมาอย่างเป็นรูปประธรรมนะคะ พึงระลึกไว้นะคะว่าภาษี ที่
เราจ่ายให้ไปนั้นคุณให้อะไรตอบแทนเราบ้างคะ อย่ามัวคิดถึงคนบนฟ้า จนลืมฝุ่นใต้ดินนะคะก่อนที่จะตายกันหมดขอย้ าอีก
ครั้งนี่คือเสรีภาพในการแสดงออกจับไม่ได้นะคะ 

24. เรื่องน้ าไม่พอใช้ขอให้ทางราชการพิจารณาด้วยจะท าการเกษตรก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะแหล่งน้ าไม่ดีฉะนั้น
ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาด้วยและอย่างหนึ่งทางราชการคือผู้น าหมู่บ้านไม่เห็นใส่ใจชาวบ้านเลยขอบคุณค่ะ 

25. อยากให้ใช้งบประมาณออกมาใช้เพ่ือให้เกิดความเจริญให้กับชาวบ้านว่าให้ใส่ใจในหน้าที่เห็นความส าคัญที่
ชาวบ้านได้เลือกมาท างานแทนท างานให้สมเงินเดือนภาษีของประชาชนด้วยควรใส่ใจรู้หน้าที่ 

26. อยากให้สมาชิกเทศบาลสนใจชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบให้มากกว่านี้และสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ในชุมชนว่า
จะพัฒนาอย่างไรบ้างและชุมชนของตนเองขาดอะไรบ้างออกมาดูแลและพัฒนาชุมชนของตนเอง 

27. อยากให้มีน้ าใช้มากกว่านี้และหางานให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพ่ิมเติม 
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28. น้ าใช้ไม่พอใช้ ขอให้หน่วยงานในเทศบาลแก้ไขน้ าให้เพียงพอ เรื่องรายได้ของประชาชนไม่มีขอให้หน่วยงานทาง
ราชการช่วยเหลือหางานให้ทางชาวบ้านมีงานท า พอได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วย 

29. ให้เข้าประชาชนมากกว่านี้ 
30. พัฒนาการท างานให้ดีกว่านี้ เช่น น้ าประปา 
31. เพราะเรายังไม่มีนายกจะท าอะไรก็ยังไม่สะดวกในการท างานไม่เหมือนแต่ก่อน 

 
  ********************************** 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำองค์กร พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ. 
2562 มีจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,940,000 บาท ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 6 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 
275,506 บาท ได้มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นท้ังส่วนของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  โดยมีการจัดส่ง
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนของหลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง  ความรู้ในการบริการประชาชน  
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร ซึ่งบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ 
   1.1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 5,320,000 บาท ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 7 โครงการ เบิกจ่าย
งบประมาณ 2,610,790 บาท ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การด าเนินโครงการก่อสร้าง  ตามแผนการด าเนินงานได้
ก าหนดไว้ในห้วงเวลา เดือน เมษายน ถึง เดือนกันยายน ก็เนื่องด้วยต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือด าเนิน
โครงการ  
   1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะ
ปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 14,363,560 บาท ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 45 โครงการ เบิกจ่าย
งบประมาณ 8,938,130.61 บาท ซึ่งได้ด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เช่นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการประชุมประชาคม  โครงการด้านสาธารณสุขทั้งในเรื่อง
การจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ ยาเสพติด การแพทย์ฉุกเฉิน 
การจัดการขยะ การเฝ้าระวังเรื่องอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค  ด้านการกีฬาและนันทนาการมีการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
เยาวชนประชาชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ได้รับความร่วมมืออย่างดี  ด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โนนสุวรรณได้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมเสริมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง และสร้างความรู้ใหม่ๆ เช่นกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมปฉิมนิเทศ เป็นต้น   ด้านการ
ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ได้จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น และ งานพระราชพิธี
ต่างๆ  ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส ได้ด าเนินการตามภารกิจในการสงเคราะห์ จ่ายเบี้ยยังชีพ ขึ้นทะเบียน
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ต่างๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างทั่วถึง  ทั้งยังได้สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ สนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการสงเคราะห์ประชาชน และการสาธารณกุศล 
   1.1.4 ยุทธศำสตร์กำรเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะ
ปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน         4 โครงการ เบิกจ่าย
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งบประมาณ 105,775 บาท โดยได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนน ามา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันประชาชนสนใจในกิจกรรมค่อนข้างมาก  ส่วนการท่องเที่ยวได้สนับสนุนงบประมาณโครงการงาน
ประเพณีของดีโนนสุวรรณ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอโนนสุวรรณ มีการแสดงสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ 
และให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

1.2 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562)    จ านวน   101  โครงการ 

  โครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน (พ.ศ. 2562)  จ านวน   74  โครงการ 
    โครงการที่ได้ปฏิบัติจริง    จ านวน    62  โครงการ 

    โครงการที่ได้ปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ  61.39  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     โครงการที่ได้ปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ  83.78  ของแผนด าเนินงาน 
 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมจากประชาชนตั้งแต่การเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองว่าจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชุมประชาคม การตรวจสอบพ้ืนที่ว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหน พ้ืนที่ไดที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อยอด และน าเสนอข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อจะได้ร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับเทศบาล 
   1. ปัจจัยภำยใน การพัฒนาที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่ ความรู้ความสามารถในการประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ความเข้าใจในตัวระเบียบ 
กฎหมายของพนักงานเทศบาล และการเอาใจใส่ในงานบริการประชาชน การพัฒนาในแต่ละเรื่องจึงต้องมีการแสวงหาความรู้
ให้ชัดเจน เพ่ือในการปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้หน่วยงานเทศบาลจึงต้องมีการส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายประจ า ฝ่ายการเมืองและ ส่งเสริมความเข้าใจไปยังผู้น าชุมชน ประชาชน ให้
ได้มากที่สุดจะเป็นปัจจัย สนับสนุนการท างานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ให้พัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
อ านาจหน้าที่และระเบียบกฎหมาย 
   2. ปัจจัยภำยนอก ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ทั้งในเรื่ องภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทุกฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจในแต่ละเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นกลาง ต้องท าความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล ว่ามีอ านาจ และ หน้าที่ เพียงใด จะได้เดินตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้าใจตรงกัน 
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 2.1 ข้อเสนอแนะ 
          สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนในเขตเทศบาล โดยน าเสนอเป็นภาพรวมของแต่ ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรบริกำรประชำชน 
  - ไฟฟ้ำ ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ขอให้มีไฟฟ้าสาธารณะสว่างทุกซอย และไฟฟ้า

เสียให้รีบด าเนินการซ่อมแซม อย่าปล่อยให้ประชาชนรอนาน , ชุมชนหมู่ที่ 1  อยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตามทางมากขึ้น 
เพราะมีการวิ่งออกก าลังกายช่วง ตี 4 ถึงตี 5 , ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางโค้งบ้านนายชาย 

  - ประปำ ควรปรับปรุงน้ าประปาให้สะอาด น้ าประปาไหลไม่สะดวก น้ าประปาอาบแล้วคัน   เป็นฝุ่นและ
ขุ่นมากๆ และขอให้เทศบาลประกาศเวลาน้ าหยุดไหลเพ่ือให้ชาวบ้านได้ส ารองน้ าไว้ใช้ ช่วงโซนหมู่ที่ 1 แถวโรงเรียนอนุบาล
โนนสุวรรณน้ าประปาไหลช้า ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค จะท าการเกษตรก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะแหล่งน้ าไม่ดี จึง
ของให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา อยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องน้ าประปาให้สะอาดไหลสะดวกมากขึ้น เพราะมันคือ
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ชุมชนมากถ้าประปาสะอาด พร้อมทั้งอยากให้ตัดถนนวางท่อประปาโคก
กระเบื้อง 
    - ขยะ ควรเก็บขยะให้สม่ าเสมอพร้อมทั้งเก็บทุกที่ และอยากให้เทศบาลเพ่ิมการเก็บขยะเป็นอาทิตย์และ 3 
ครั้ง เก็บทุกหลังคาเรือน เก็บขยะเสร็จควรวางถังเบาๆ อย่าโยนถังขยะ กวาดถนนอย่ากวาดเข้าบ้าน ขอให้หาทิศทางการ
กวาดเพราะชาวบ้านบ่น  

     2. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย  
         อยากให้เทศบาลซ่อมแซมหอกระจายข่าวเพราะเวลาเทศบาลประกาศไม่ได้ยิน ชุมชนหมู่ 1 ไม่ได้ยินเสียงหอ

กระจายของเทศบาล ควรปรับปรุงหอกระจายข่าวให้ดีขึ้นกว่านี้   
     3. ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
        หาอาชีพเสริมเพ่ือที่จะมีรายได้ประจ าวัน หางานให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพ่ิมเติม เรื่องรายได้ของประชาชนไม่มี 

ขอให้หน่วยงานทางราชการช่วยเหลือหางานให้ชาวบ้านมีงานท า พอได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วย 
     4. ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่  
        ควรปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของเทศบาลให้ตรงตามแผนด าเนินงานผู้น าหมู่บ้านไม่ใส่ใจชาวบ้าน ให้ใส่

ใจหน้าที่เห็นความส าคัญที่ชาวบ้านได้เลือกมาท างานแทน ท างานให้คุ้มกับเงินเดือน ภาษีของประชาชน ควรใส่ใจรู้หน้าที่  
อยากให้สมาชิกเทศบาลสนใจชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบให้มากกว่านี้และสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ในชุมชนว่าจะพัฒนา
อย่างไรบ้างและชุมชนของตนเองขาดอะไร ออกมาดูแลและพัฒนาชุมชนของตนเอง 

     5. อ่ืนๆ  
                 เน้นการท างานเชิงรุก รับทราบปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่

ชัดเจนโดยยึดหลักข้อกฎหมายเป็นบรรทัดฐานเพ่ือการชี้แจงให้เกิดการเข้าใจตรงกัน  ควรมีการปรับปรุงประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของราชการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีระบบและเข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้  เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ าและใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าองค์กรอ่ืน อยากให้น า
งบประมาณออกมาใช้เพื่อให้เกิดความเจริญให้กับชาวบ้าน การปฏิบัติงานยังไม่ราบรื่นอาจเป็นเพราะยังไม่มีนายก 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                     

เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

    ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
    สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ    โดยน าเสนอ
เป็นประเด็นได ้ดังนี้ 
  1. การวางแผนการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานให้ตรงตาม
แผนงานด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสของประชาชน การปฏิบัติงานมีความล่าช้าควรการปฏิบัติงานให้กระชับกว่านี้ ควร
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  

 2. การบริการประชาชน 
-  งานบริการประปา ควรปรับปรุงระบบประปา การออกด าเนินการซ่อมให้รวดเร็ว แจ้งเวลาเปิด-ปิด   น้ าเพ่ือให้

ชาวบ้านได้ส ารองน้ าไว้ใช้ 
-  การบริหารจัดการขยะ ในการออกเก็บขยะควรเก็บให้ครบทุกจุด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขาดการ

เตรียมการในการประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าขยะ 
- ไฟฟ้าส่องสว่าง  ควรออกบริการประชาชนในการซ่อมไฟฟ้าให้รวดเร็ว ไม่ควรทิ้งไว้ให้ประชาชนรอนานเป็นเดือน 

ควรออกส ารวจตรวจสอบทุกจุดว่ามีไฟฟ้าเสียตรงจุดไหนบ้าง และควรประสานไฟฟ้าในการย้ายไฟดวงเล็กที่อยู่ตรงข้ามหลอด
ใหญ่ไปติดตั้งบริเวณอ่ืน 

 3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv เพ่ือความปลอดภัยให้กับ    พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสุวรรณ และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ 

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

 

 

 


