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 ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอโนนสุวรรณ และแผนชุมชนตำบลโนนสุวรรณ 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ 

    วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 
     วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ ในอุดมคติซึ่ งเป็น “จุดหมาย”           

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
 

“เทศบาลโนนสุวรรณ   ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
บริการชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิตดี” 

2. ยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้  
4 ยุทธศาสตร์ 14 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
   แนวทางการพัฒนา 

  1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 
  1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 

  2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 
    2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 

  2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำ 
  2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ำประปา 

  3. ยุทศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   แนวทางการพัฒนา 

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

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
    4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 

  4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  

3.  เป้าประสงค์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 

      1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง จัดองค์กร รองรับการบริการประชาชน 
  2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร รองรับภารกิจอำนาจหน้าที่เทศบาลและเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า 
  4. เพ่ือพัฒนาการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
  5. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ  
  6. เพ่ือพัฒนาการให้บริการน้ำประปาปรับปรุงระบบผลิต ขยายเขตบริการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
  7. เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการเมืองการบริหาร ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
  8. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรค             

ยาเสพติด / การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ 

  10. เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา     
และสนับสนุนการ/จัดแหล่งเรียนรู้ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

  11. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ จัดกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น 
  12. เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     14. เพ่ือการพัฒนาอาชีพหลักของประชาชน และสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชน 

    15. เพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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   4.  ตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 

   1.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
    1.2 รอ้ยละของบุคลากรเทศบาล 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2.1 ร้อยละของพ้ืนที่เทศบาล 
     2.2 ร้อยละของพ้ืนที่เทศบาล 
     2.3 ร้อยละของพ้ืนที่เทศบาล 
     2.4 ร้อยละความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ 
     2.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
     3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
     3.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

              3.6 ร้อยละของประชาชนได้รับการสงเคราะห์  
   ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
    4.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

 

5.  ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรที่ดีตามภารกิจอำนาจหน้าที่เทศบาล 
  2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

    3. ชุมชนน่าอยู่ มีความสงบสุข มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ระบบการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   
     4. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   

 6.  กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 

  1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน 
1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง 

    2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 
  2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำ 
  2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ำประปา 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
  3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
  3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
  3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ 
     4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     1. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีให้รองรับภารกิจ

ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
     2. พัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ

เศรษฐกิจ 
     3. ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วนพัฒนาและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาฟ้ืนฟูกิจกรรม      
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของคนในท้องถิ่น   

     4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้   

1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้      
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมรีายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 

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

 1. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะสามารถมีอำนาจ
ตัดสินใจในการบริหารงบประมาณได้อย่างอิสระ     
เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของชุมชน  
ส่งผลให้มีการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วตรงประเด็น
ปัญหา 
2. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  มีอำนาจตามกฎหมายใน
การวางแผนการบริหาร การกำหนดส่วนราชการ     
การประสานงาน การกำกับดูแล ซึ่ งส่ งผลให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของท้องถิ่นทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
3. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ มีอำนาจตามกฎหมาย  
สามารถออกกฎหมายที่ เรียกว่าเทศบัญญัติขึ้นมา
บริหารงานภายในท้องถิ่นตนเอง 
4. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ มีอำนาจในการกำหนด
แผนงานด้านบริหารงานบุคคล (แผนอัตรากำลัง) ขึ้นมา
เองเพ่ื อรองรับการบริหารงานภายใน เทศบาลฯ          
ที่จะต้องมีบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น      
ได้อย่างเหมาะสม 
5. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณมีงบประมาณมากพอที่จะ
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในพ้ืนที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร 

1. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ยังไม่ได้ดำเนินการตรา
เทศบัญญั ติบางเรื่องรองรับการบริหารงาน  เช่น       
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูล เทศบัญญัติภาษี ฯลฯ 
2. ขาดข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนถูกต้อง ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดเก็บระบบข้อมูลพ้ืนฐานในทุกด้าน เพ่ือนำมาใช้
ประโยชน์อย่างจริงจังรวมทั้งระบบฐานข้อมูลบางตัวมี
การเปลี่ยนแปลง 
3. ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ต่ำ ว่างงาน รายได้ต่ำประชาชนอพยพย้ายถิ่นทำงานซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาโดยตรง  
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (ต่อ) 

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

 6. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ สามารถแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่ องจากมีความใกล้ชิดกับ
แหล่งข้อมูล คือ พ่ีน้องประชาชนที่จะเป็นตัวกำหนด
ปัญหา ถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูลความต้องการ  
เพ่ือให้ดำเนินการแก้ไขรวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลกัน
อย่างใกล้ชิดจากองค์กรของคณะกรรมการชุมชน ได้รับ
การสนองตอบอย่างถูกต้อง 
7. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ มีการประสานความ
ร่วมมื อจากส่ วนราชการ ภ าค เอกชน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานด้านการพัฒนา
ต่างๆกับสภาเทศบาลได้อย่างดีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมบริการในเขตเทศบาล 

 

 
2.  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ดังนี ้
 

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจำกัด (Threat : T) 

1. รัฐบาลได้มีนโยบาย กระจายอำนาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดงบประมาณให้ตามแผน
อย่างชัดเจน สามารถบริหารงานตามแนวทางของ
ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง 
2. การบริหารจัดการงบประมาณโดยผู้แทน 
จากประชาชนในท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ 
อย่างตรงประเด็น    

1. ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค     
ราคาปุ๋ย สูงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสูงไปด้วย 
2. สภาพสังคมส่วนใหญ่นั้น มีสภาพของการต่อสู้ดิ้นรน
ด้านการหางานทำ จึงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ชนบทสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีการ
ทอดทิ้งลูกหลาน พ่อแม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงดู  
ความอบอุ่นของครอบครัว การพัฒนาท้องถิ่นบางครั้ง
อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนดังกล่าวเท่าท่ีควร 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ)   
ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจำกัด (Threat : T) 

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ 
ให้แก่เทศบาล   

3. นโยบายระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
การเมืองในระดับประเทศมีการปรับเปลี่ยนไม่มีความ
ชัดเจน ประชาชนมีการแบ่งพรรคพวก ทำให้นโยบาย
ของรัฐบาลไม่ต่อ เนื่ องไม่ ได้ รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเท่าที่ควร การกำหนดนโยบายในด้านการ
บริหารท้องถิ่นยังไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องประสบ
ปัญหาเงินงบประมาณไม่ได้ตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ 
4. ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูง 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำประชาชนเครียดจาก
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับประเทศ 
5. ปัญหาด้านสาธารณภัย ภัยแล้ง วาตภัย และอุทกภัย 
6. ปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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3. โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
 3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
      3.1.1 ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการตามแผนดำเนนิงาน 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 5,590,000 4 935,000 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 340,000 4 280,000 
แผนงานการศึกษา 1 60,000 - - 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 250,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,578,000 2 933,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4,288,280 1 622000 
แผนงานการเกษตร 3 1,611,300 1 1,316,000 
แผนงานการพาณิชย์ 5 656,000 1 120,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1,960,000 3 340,000 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 350,000 1 100,000 
แผนงานการศึกษา 13 5,886,560 12 4,100,000 
แผนงานสาธารณสุข 19 1,030,000 14 720,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14 490,000 7 160,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 270,000 3 170,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 690,000 6 250,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 860,000 10 650,000 
แผนงานงบกลาง 3 4,938,000 3 4,965,000 
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3.1.1 ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการตามแผนดำเนนิงาน 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 190,000 2 200,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   2 70,000 2 70,000 

รวม 118 31,108,140 76 15,931,000 
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3.2 การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบล 
โนนสุวรรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผน โครงการตาม

แผนดำเนินงาน 
6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.ยุทธศาสตร์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภิ-
บาลในสังคมไทย 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการคา้
ชายแดน 

4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ “บุรีรัมยส์งบสุข” 

4 การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร   

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองคก์ร 

18 โครงการ 8 โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความ สามารถ
ในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขง่ขันได้อย่างยัง่ยืน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจสิติกส ์
8.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
9.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

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

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

1. เมืองน่าอยู่และคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  
 3. การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม   

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

14 โครงการ 5 โครงการ 
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3.2 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบล 
โนนสุวรรณ 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผน โครงการตาม

แผนดำเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตร์ การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
2.ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 
10.ยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาค 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปร
รูป 
2. การยกระดับอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลติภณัฑไ์หม 

1 : ด้านเศรษฐกิจ"เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"
คนบุรีรัมย์มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง"  
3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม“ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม"  
4 : ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ “บุรีรมัยส์งบสุข” 

1. เมืองน่าอยู่
และคณุภาพชีวิต
ทีด่ี  
2. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

82 โครงการ 59 โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1.ยุทธศาสตร์ การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
10.ยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศ
เพือ่นบ้านและภูมิภาค 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปร
รูป 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลติภณัฑไ์หม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการคา้ชายแดน 

1 : ด้านเศรษฐกิจ"เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พืน้ฐานของการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

2. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา  
3. การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

4 โครงการ 4 โครงการ 
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3.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     3.3.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
แผนงาน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยงานสนับสนนุ 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

1.1 แนวทางการพัฒนาการ
บริการประชาชน 
1.2 แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- สำนักปลัด 
 
- สำนักปลัด 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 

4 244,756 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟา้
แสงสว่าง 
2.2 แนวทางการพัฒนาการ
คมนาคม 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบ
ระบายน้ำ 
2.4 แนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการน้ำประปา 
 

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

- กองช่าง 
 
- กองช่าง 
 
- กองช่าง 
 
- กองช่าง 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 

3 1,426,386.07 
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3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 

หน่วยงานสนับสนนุ 
ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน
(บาท) 

3. ยุทศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองนา่อยู ่

3.1 แนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
3.2 แนวทางการพัฒนา
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
3.3  แนวทางการพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ 
3.4  แนวทางการพัฒนา
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 
3.5  แนวทางการพฒันา
ส่งเสริมศาสนาวฒันธรรม
ประเพณี 
3.6  แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการสงัคมและ
ผู้ด้อยโอกาส 

3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
3.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   
3.4 แผนงานการศึกษา 
 
 
3.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์    

- สำนักปลัด 
 
- กองสาธารณสุขฯ 
 
- กองการศึกษา 
 
- กองการศึกษา 
 
 
- กองการศึกษา 
 
- กองสวัสดิการสังคม 
 

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

32 9,519,840.29 

4. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ
และการมีรายได ้
4.1 แนวทางการพัฒนา
สนับสนนุการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์    
 
4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   

- กองสวัสดิการสังคม 
 
- กองการศึกษา 
 

- ทุกหน่วยงาน 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 

1 11,446 

รวม 40 11,202,428.36 
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3.3.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพฒันาการบริการประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดัทำแผนที่ภาษ ี ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
100,000 0 70,000 กองคลัง - โอนลดงบประมาณ 30,000 บาท 

ไปรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสมัมนา 

2 โครงการประชาสมัพันธ์การชำระภาษี
ต่างๆ ของเทศบาล 

ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 
2 ป้าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทำให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีต่างๆของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 

10,000 3,985 6,015 กองคลัง  

รวม 110,000 3,985 76,015   
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่
มี อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 
36 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชนชน  
ณ บริเวณตู้ยามโนนประชา เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนปลูกจติสำนึกให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนของรัฐบาล เพื่อสรา้ง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความ
สะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยว
ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม ่
การเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

25,000 7,591 409 สำนัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

- โอนลดงบประมาณ  
จำนวน 17,000 บาท ไปรายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปท. 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

มี อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 
39 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีประจำจุดบริการประชนชน  
ณ บริเวณตู้ยามโนนประชา เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ปลูกจติสำนึกให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนของรัฐบาล เพื่อสรา้ง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความ
สะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยว
ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต ์
การเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

25,000 3,690 310 สำนัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

- โอนลดงบประมาณ 
จำนวน 21,000 บาท ไปรายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปท. 

รวม 50,000 11,281 719   
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วยดำเนินงาน  
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน

เทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภารกิจถ่ายโอน อบรมตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

795,000 240,052 554,940 ทุกหน่วยงาน - กองคลัง โอนเพิ่มงบประมาณ  
จำนวน 48,000 บาท 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้     
เรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
ประชาชน 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา (โควิด-19) 

30,000 0 30,000 กองยุทธศาสตรฯ์  

รวม 825,000 240,052 584,948   
 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดมาตรการโรคระบาด
โควิค-19 

30,000 0 30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดมาตรการโรคระบาด
โควิค-19 

200,000 0 100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

- โอนลดงบประมาณ  
จำนวน 100,000 บาท ไปรายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปท. 

รวม 230,000 0 130,000   
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง (แผนงานเคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการอดุหนุนงบประมาณ 

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอำเภอนางรอง  
เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะถนนนอกเมือง 
หมู่ที่1 ต.โนนสุวรรณ หมู่ที ่2 
ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ 
จ. บุรีรัมย ์

ผลดำเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ประชาชนมีความปลอดภยัในการสัญจรไป - 
มา ในยามค่ำคืน 

71,000 70,086.07 913.93 กองช่าง  

รวม 71,000 70,086.07 913.93   
 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนนอกเมือง 
 

กำลังดำเนินการ 622,000 497,300 124,700 กองช่าง  - ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 622,000 497,300 124,700   
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำ (แผนงานเคหะและชุมชน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างรางระบาย 

น้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรอบเมือง 

กำลังดำเนนิการ 
 

862,000 859,000 3,000 กองช่าง - ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 862,000 859,000 3,000   
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำ (แผนงานการเกษตร) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการขุดลอกสระหนอง 

น้ำขุ่น หมูที่ 8 
ตำบลโนนสุวรรณ 
อำเภอโนนสุวรรณ  
จงัหวัดบุรีรมัย ์

ยังไม่ได้ดำเนินการ 1,316,000 0 1,316,000 กองช่าง - กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวม 1,316,000 0 1,316,000   
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการน้ำประปา (แผนงานการพานิชย์) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 ปรับปรุงระบบการผลติ 

น้ำประปา 
ไม่ได้ดำเนินการ 
 

120,000 0 120,000 กองประปา  

รวม 120,000 0 120,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพฒันาการมีส่วนของประชาชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ หน่วย 
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 

1 คา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น
และสนบัสนุนการเลือกตั้ง 

- จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม
2564 
- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน  
- สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน 
เพื่อเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาล 

300,000 203,952 96,048 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสง่เสรมิการ
จัดทำแผนหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น    
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 และดำเนินการประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนหมู่บา้น,แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (จัดเวทีเปิดรับฟังความคดิเห็น) ระหวา่ง
วันท่ี 20 -24 ก.ย. 64 แผนมีความต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทศิทางเดียวกัน 
ลดการซ้ำซ้อนของโครงการมีการบูรณาการ
ประสานความคดิการปฏิบัติบนฐานข้อมลู
ร่วมกัน 

20,000 11,305 8,695 กองยุทธศาสตรฯ์  

3 โครงการประชุมประชาคมจดัทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  

20,000 0 20,000 กองยุทธศาสตรฯ์  

รวม 340,000 215,257 124,743   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนของประชาชน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดมาตรการโรค
ระบาดโควิค -19 
 

100,000 0 100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล/     
งานป้องกันฯ 

 

รวม 100,000 0 100,000   
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพฒันาการมีส่วนของประชาชน (แผนงานสังคมสงเคราะห)์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมให้

ความรู้และเพิม่ทักษะเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตำบล 
โนนสุวรรณ 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

40,000 0 40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ครอบครัว 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

20,000 0 20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 60,000 0 60,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนของประชาชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการบำเพ็ญ

สาธารณประโยชน ์
- ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
-ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีจติสาธารณะร่วม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
-ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
-ให้เกิดความสมัครสมาน  สามัคคกีลมเกลียวมี
ใจเปน็หนึ่งของประชาชน 
-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้น่าอยู่นา่อาศัย 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- จำนวน 30 คน  (จิตอาสา/ผู้นำชุมชน/
ประชาชน/ราชการ/พนักงานเทศบาล) 

20,000 3,500 16,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สตรเีทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

30,000 0 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3  โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดมาตรการโรค
ระบาดโควิค-19 

20,000 0 20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 70,000 3,500 66,500   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการการบริการ การแพทย์

ฉุกเฉินเทศบาลตำบล 
โนนสุวรรณ 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อม 40,000 0 40,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

2 โครงการทบทวนและพัฒนาการ
จดัระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉนิ (EMS) 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
COVID-19  

30,000 0 30,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการป้องกันแก้ไขปญัหา
หมอกควันและฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) 

ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินการให้ความรู้แก่
ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณ 

20,000 0 20,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  

ผลการดำเนินการ มีการดำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล โดยฉีด
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทุก 4 เดือน 

150,000 79,840 65,160 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท 
ไปรายการค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอก
เวลาราชการ 

5 โครงการป้องกนัและควบคุม 
โรคไขห้วัดนก 

มีการดำเนินการสำรวจจำนวนสตัว์ปีกในเขต
เทศบาล เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการดำเนินงาน 
ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

30,000 30,000 0 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
ไปค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6 โครงการป้องกนัและควบคุม 
โรคพิษสนุขบ้า 

มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้านในเขตเทศบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าใหก้ับสุนัขและแมว 

30,000 16,855 13,145 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

7 โครงการป้องกันและระงับ 
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

มีการดำเนินการจดัตั้งศูนย์ LQ จำนวน 2 ศูนย์ 
คือศูนย์วัดโนนสุวรรณ และศูนย์วดัป่าโนน
สุวรรณ ผู้กักตัวทั้งหมด 102 คน  
ผู้ติดเชื้อ 29 คน  

100,000 463,527.35 36,472.65 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนเพิ่มงบประมาณ  
จำนวน 400,000 บาท 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานสาธารณสุข) (ต่อ) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
8 โครงการเฝ้าระวังมาตรฐาน

ความปลอดภัยในกิจการที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชน 

มีการดำเนินการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณ 

10,000 0 10,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ปญัหายาเสพตดิ 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
COVID-19 

30,000 30,000 0 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
ไปค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
COVID-19 

10,000 10,000 0 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท 
ไปค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

11 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส ์

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
COVID-19 

30,000 30,000 0 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
ไปค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12 โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อ
คุม้ครองผู้บริโภค 

ดำเนินการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
ผู้นำชุมชน  

30,000 7,230 22,770 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

รวม 510,000 667,452.35 237547.65   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนงานเคหะและชุมชน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดัการขยะแบบมสี่วน

ร่วมลดภาวะเมืองร้อนด้วยมือเรา 
มีการดำเนินการใหค้วามรู้เกีย่วกับการจัดการ
ขยะแก่ชุมชน เป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

100,000 60,000 40,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
ไปค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2 โครงการรณรงค์ติดตั้งบอ่ดักไขมัน มีการดำเนินการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

30,000 0 30,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพน้ำจากแหล่งตา่งๆ  
ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบ 

มีการดำเนินการตรวจคณุภาพน้ำโดยบูรณา
การร่วมกับกรมอนามยั 

40,000 40,000 0 กอง
สาธารณสุขฯ 

- โอนลดงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท 
ไปค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รวม 170,000 100,000 70,000   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)   
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ์ 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

150,000 700 149,300 กองการศึกษา เบิกค่าประชุม 1 ครั้ง 
เมื่อวันท่ี 10 พ.ย.2563 

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
โนนสุวรรณ คพั 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

50,000 0 50,000 กองการศึกษา  

3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคโ์ดยได้
ดำเนินการปรับปรุงสนามตะกร้อหมู่ที่ 1 ตำบล
โกรกแก้ว และปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวร   
สระประปา  ประชาชน เยาวชนได้ใช้สนาม   
ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เปน็การใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ประชาชนและเยาวชนมี
ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสนามกีฬา  
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 4.17 มีความพึงพอใจ
มากคิดเป็นร้อยละ 75  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24 

20,000 17,760.26 2,239.74 กองการศึกษา  

รวม 220,000 18,460.26 201,539.74   
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัต ิ
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการคลังภูมิปญัญาท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์

โรคโควดิ-19 
20,000 0 20,000 กองการศึกษา  

รวม 20,000 0 20,000   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน (แผนงานการศึกษา) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
โนนสุวรรณ 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลโนน
สุวรรณ ทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 
เหมาะสมตามวัย ดำเนินการเดือน ต.ค.63 – 
ก.ย. 64 

294,000 256,440 37,560 กองการศึกษา  

2 โครงการพัฒนา IQ และ EQ 
อย่างสร้างสรรค ์

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

10,000 0 10,000 กองการศึกษา  

3 โครงการฟันสวยยิ้มใส ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

10,000 0 10,000 กองการศึกษา  

4 โครงการจดักิจกรรมปัจฉมิ
นิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ไดร้ับกำลังใจ เกิด
ความภาคภูมิใจ พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาช้ัน
ที่สูงข้ึนไป ดำเนินการเดือนมีนาคม 64 

10,000 8,400 1,600 กองการศึกษา  

5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

10,000 0 10,000 กองการศึกษา  

6 โครงการจดักิจกรรมปฐมนเิทศ
ผู้ปกครอง 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ 
ผู้ปกครองนักเรยีน และเด็กนักเรียน ได้รับทราบ
ถึงระเบียบ แนวนโยบายของผู้บรหิารฯ และการ
ปฏิบัติตนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เป็นการปรับตัว
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดำเนินการวันท่ี 
25 มิถุนายน 64 

10,000 2,342 7,658 กองการศึกษา  

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                             เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน (แผนงานการศึกษา) (ต่อ) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
7 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
โนนสุวรรณ สำหรับเด็ก 
ปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี) 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียน 2-5 ป ีและครมูีสื่อการเรยีนการสอนที่
ทันสมัย  เหมาะสมตามวัย เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนสอนยิ่งข้ึน ดำเนินการเดือน 
สิงหาคม 64 

102,000 98,600 3,400 กองการศึกษา  

8 ค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เทศบาลตำบลโนน
สุวรรณ 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียน 3-5 ป ีได้รับหนังสือเรียน  มีชุด
นักเรียน และอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน  
สำหรับกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนไมไ่ดด้ำเนิน
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณโ์รคโควิด-19 
ดำเนินการเดือน สิงหาคม 64 

33,900 21,000 12,900 กองการศึกษา  

9 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ไดร้ับ
อาหารเสริมอยา่งเพียงพอ ทำให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดำเนินการเดือน ต.ค.
63-ก.ย. 64 

1,119,100 1,083,230.36 35,869.64 กองการศึกษา  

10 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลโนนสุวรรณ 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลโนน
สุวรรณ ได้รับอาหารเสรมิครบทุกคน ทำให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวยั 
ดำเนินการเดือน ต.ค.63-ก.ย. 64  

115,000 10,440.32 10,159.68 กองการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
โนนสุวรรณ ได้รบัเงินเยียวยา 
จำนวน 9,576 บาท 

 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                             เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชุมชน (แผนงานการศึกษา) (ต่อ) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
11 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 
ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงคเ์ด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณทุกคน 
ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ เหมาะสมตามวัย 
ดำเนินการเดือน ต.ค.63-ก.ย.64   

2,336,000 2,414,080 27,040 กองการศึกษา - โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 105,120 
บาท เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 64 

12 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

50,000 0 0 กองการศึกษา - โอนงบประมาณ 50,000 บาท 
ไปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
โนนสุวรรณ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

รวม 4,100,000 3,894,532.68 166,187.32   
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรม 
ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ผู้บริหารฯ และเจา้หน้าท่ีเทศบาลได้รับความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การต่อต้านการทุจรติ 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาจิตสำนึก
ในการปฏิบัติหนา้ที่ มีพฤติกรรมทีส่ร้างสรรค์ ต่อ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และมุ่งปฏบิัติงานเพ่ือให้
บริการแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

100,000 11,575 88,425 กองการศึกษา  
 

รวม 100,000 11,575 88,425   
 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                             เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)    
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดักิจกรรมประกวด

สรภญัญะ 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

40,000 0 40,000 กองการศึกษา  

2 โครงการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามบรรลุวัตถุประสงค์  
ผู้บริหารฯ และเจา้หน้าท่ีเทศบาล ได้ร่วมถวาย
เทียนพรรษาท่ีวัดทั้ง 3 แห่งในเทศบาลตำบล
โนนสุวรรณ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

40,000 0 40,000 กองการศึกษา - ดำเนินโครงการโดยไมไ่ด้ใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

ผลการดำเนินการเป็นไปตามบรรลุวัตถุประสงค์ 
ประชาชนไดร้่วมอนุรักษส์ืบสานวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย โดยประชาชนมีความ
พอใจต่อการจัดโครงการคดิเป็นรอ้ยละ 20.20 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39.2 และพอใจมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.6   

130,000 101,712 23,168 กองการศึกษา - โอนลดงบประมาณ 5,120 บาท      
ไปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
โนนสุวรรณ   

4 โครงการจดังานประเพณีวันข้ึน
ปีใหม ่

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

10,000 0 10,000 กองการศึกษา  

5 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

50,000 0 0 กองการศึกษา - โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท      
ไปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
โนนสุวรรณ   

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                             เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิศาสนาวัฒนธรรมประเพณี (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (ต่อ)   
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
6 โครงการจดังานวันสำคญัของ

ชาติและวันสำคัญทางศาสนา 
ผลการดำเนินการเป็นไปตามบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายวสัดุเพื่อประกอบพิธี  
ในวันสำคัญของชาติ วันท่ี 13 ตุลาคม 2563, 
วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 , วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

10,000 2,500 7,500 กองการศึกษา  

7 โครงการจดังานหมากไม้รส
หวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถี
โนนสุวรรณ 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

150,000 0 150,000 กองการศึกษา  

รวม 430,000 104,212 270,668   
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดักิจกรรมวันผูส้งูอาย ุ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิวิกฤตการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
20,000 0 20,000 กองสวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการจดังานวันคนพกิาร ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

10,000 0 10,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกดิวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

30,000 0 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                             เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์) (ต่อ) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
4 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อำเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรมัย์ (อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

อุดหนุนเงินให้ อบต.ทุ่งจังหัน เนื่องจาก อบต.ทุ่ง
จังหัน เป็นหน่วยประสานงานการเบิกจ่ายในการ
จ้างพนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย์ เพื่อเป็นศนูย์กลางในการ
ประสานงานและรวบรวมข้อมลูปญัหาความ
ต้องการของประชาชน ประสานงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภยั 

20,000 20,000 0 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

5 โครงการจดัหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล และให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ (อุดหนุนกิจการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์)  

ได้ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณใหเ้หล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย์  
เมื่อวันท่ี  ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

20,000 20,000 0 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 100,000 40,000 60,000   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานงบกลาง)  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ดำเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ ครบทั้ง  12  เดือน 

ภายในวันท่ี 10  ของทุกเดือน 
 

4,080,000 3,677,300 402,700 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ดำเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพ ครบทั้ง  12  เดือน 
ภายในวันท่ี 10  ของทุกเดือน 
 

795,000 730,400 64,600 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ดำเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพ ครบทั้ง  12  เดือน 
ภายในวันท่ี 10  ของทุกเดือน 
 

90,000 55,000 35,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 4,965,000 4,462,700 502,300   
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ และสนับสนุน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ดำเนินการโดยจัดซื้อดอกไม้เพื่อประดับซุม้เฉลิม 
พระเกียรต ิ
 

60,000 1,330 58,670 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

รวม 60,000 1,330 58,670   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ (แผนงานสาธารณสุข) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการสำรวจข้อมลูจำนวน

สตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์
มีการสำรวจข้อมลูปีละ 2 ครั้ง มีการเบิกจ่าย  
1 ครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ฐานข้อมูล 

10,000 1,521 8,479 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

2 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
COVID-19 

200,000 0 200,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

รวม 210,000 1,521 208,479   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพและการมีรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงค์  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักสูตรไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและเสริมรายได้ให้กับ
ครอบครัว ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯจำนวน 30 คน 

100,000 11,446 88,554 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดมาตรการโรค
ระบาดโควิค-19 

100,000 0 100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 200,000 11,446 188,554   
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วย
ดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการจดังานประเพณีขึน้เขา

พนมรุ้ง (อุดหนุนจังหวัด
บุรีรัมย์) 

จังหวัดบุรีรมัย์ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแต่
ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

20,000 0 20,000 กองการศึกษา  

2 โครงการอุดหนุนหนว่ยงานของ
รัฐหรือองค์กรเอกชน (โครงการ
“งานหมากไมร้สหวาน สืบสาน
ประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ”) 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ ์
โรคโควดิ-19 

50,000 0 50,000 กองการศึกษา  

รวม 70,000 0 70,000   
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   3.3.3 ผลของการดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (ครุภัณฑ์) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  
สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน1เครื่อง 

17,000 16,900 100 
 

กองช่าง 

2 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน 
จำนวน 2 ตัว) ตัวละ 5,100 บาท 

10,200 10,200 0 
 

สำนักปลดัเทศบาล 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
(เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 ตวั 

11,000 11,000 0 
 

สำนักปลดัเทศบาล 

4 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 
(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จำนวน 3 ตัว) ตัวละ 9,500 บาท 

28,500 28,500 0 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
(เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  
จำนวน 1 เครื่อง) 

13,000 13,000 0 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 
(ตู้เย็น จำนวน 1 ตัว) 

6,500 5,690 810 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

7 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 
จำนวน 2 เครื่อง) 
เครื่องละ 3,000 บาท 

6,000 5,900 100 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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   3.3.3 ผลของการดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (ครุภัณฑ์) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) (ต่อ) 

 
 
 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ (ชุดทดสอบความ 
เข้มข้นเหลวของคอนกรตี) 
จำนวน 1 ชุด 

7,000 6,500 500 
 

กองช่าง 

9 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 200 มม.)  
จำนวน 1 ตวั 

500,000 450,000 
*ก่อหนี้ผูกพัน 

50,000 
 

สำนักปลดัเทศบาล 

10 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร (เครื่องสบูน้ำ 
แบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำใต้น้ำ 
พร้อมอุปกรณ์ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า  
1 แรงม้า พร้อมติดตั้ง) จำนวน 7 ชุด  

112,000 105,000 7,000 
 

สำนักปลดัเทศบาล 

รวม 10 รายการ 711,200 652,690 58,510  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                             เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์   

 

3.4 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณกำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
โนนสุวรรณ ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึน้มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนิ นการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลโนนสุวรรณมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชงิปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งทีป่ระชาชนชื่นชอบหรือการมคีวามสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
โนนสุวรรณและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
 

3.5 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ดังนี้   
             1. การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
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             2. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีการประเมิน 
   1. กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

 -  กำหนดแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   ➢ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณในภาพรวม 
ตามแต่ละประเด็น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

      -  สุ่มประเมินประชากรในเขตตำบลท้ัง 5 หมู่บ้านๆ  
  2. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
        -  ประเมินช่วงสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

3. ดำเนินการประเมิน 
 -  ทำการสุ่มประเมินประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 

  หมู่บ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนสุวรรณ 
  หมู่บ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่ 1  ตำบลโกรกแก้ว 
  หมู่บ้านทรัพย์สุวรรณ  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนสุวรรณ 
  หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 2  ตำบลโกรกแก้ว 
  หมู่บ้านโคกกระเบื้อง  หมู่ที่ 6,7 ตำบลโนนสุวรรณ 

 

4. เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
      -  เก็บรวมรวมแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด  298  ชุด 

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
      - วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ทำแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ 

    - วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานภาพรวมฯ แต่ละประเด็นโดยหาค่าร้อยละ  
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6. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล                                   
       แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  √ ลงใน        หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1. การรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  และการออกให้บริการประชาชน ในภาพรวม 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
2. เพศ  

 ชาย    หญิง 
3.  อายุ 
  15-20   21-30   31-40   41-50 
  51-60   60 ปีขึ้นไป 
4.  สถานภาพ  

 โสด                 สมรส   หม้าย/หย่าร้าง 
5.  อาชีพ 

 เกษตรกรรม   รับจ้างทั่วไป   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ค้าขาย/อาชีพอิสระ  นักเรียน/นักศึกษา 
 ว่างงาน     อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

6.การศึกษาท่ีสำเร็จสูงสุด 
 ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน      มัธยมศึกษาตอนต้น   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

7.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน) 
 ไมม่ีรายได้    1- 5,000 บาท   5,001- 10,000 บาท 
 10,001- 15,000 บาท   15,001- 20,000 บาท   20,001 บาทขึ้นไป 

8.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่านมารับบริการทีเ่ทศบาลตำบลโนนสุวรรณบ่อยเพียงใด 
 1-5 ครั้ง/ปี      6 -10 ครั้ง/ปี  11-15 ครั้ง/   มากกว่า 15 ครั้ง/ปี 

9. ช่วงเวลาที่ท่านมารบับริการจากเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ   
 08.30 - 10.00 น.      10.01- 12.00 น .  12.01 – 14.00 น.     
 14.01 น. – ปิดทำการ     อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

10.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณออกใหบ้ริการในพ้ืนที่หมู่บ้านท่านบ่อยเพียงใด 
 1-5 ครั้ง/ปี   6 -10 ครั้ง/ปี   11-15 ครั้ง/   มากกว่า 15 ครั้ง/ปี 

11. ช่วงเวลาที่เทศบาลตำบลโนนสุวรรณออกใหบ้ริการในพ้ืนที่หมู่บ้านท่าน 
 08.30 - 10.00 น.   10.01- 12.00 น.   12.01 – 14.00 น.     
 14.01 น. – ปิดทำการ   อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  √ ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.  ความชัดเจนในการสื่อสารถึงข้ันตอนในการให้บริการ      
2.  ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริการที่กำหนด      
3.  ความรวดเร็วในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการ      
4.  การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ      
2. แต่ละช่องทางการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมี
ความชัดเจน 

     

3. แต่ละช่องทางการให้บริการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.  ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ      
2.  เจ้าหน้าที่ยิม้แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการ      
3.  ความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
4.  ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ      
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริการ      
3. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการให้บริการ 

     

 
     ปัญหา/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... ....................................     
......................................................................................................................... ..................................................................……… 
...........................................................................................................................................................................................……… 
......................................................................................... ..................................................................................................……… 
 ......................................................................................................................................................... ..................................……… 
............................................................................................................................ ...............................................................……… 

 
กันยายน 64 

 


