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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ หน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ประกาศโดยเปิดเผย ไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

 เทศบาลต าบลโนนสูง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ดังน้ัน เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมที่วางไว้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรจึงก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเพื่อให้สามารถตรวจสอบ รับทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนที่วางไว้ได ้

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจ าท า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานและ
ประชาชน ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลต าบลโนนสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด 
 

  

                                                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

                                                เทศบาลต าบลโนนสูง 
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สารบัญ 

                  หน้า  

ส่วนที่  1                                                                                                        

   -    บทน า         1 
ส่วนที่ 2   แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล       6 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง      7 

ส่วนที่ 3  การติดตามและประเมินผลด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

- แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์      1 0 
- แบบที่ 2 แบบติดตามประเมินผลรายปี      1 2 
- แบบที่ 3 แบบประเมินผลตามยุทธศาสตร์โครงการ     1 5 

ส่วนที่ 4  สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินงาน 

- สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม       35 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล ( Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสูง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีของเทศบาลต าบลโนนสูงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสูงผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ต าบลโนนสูง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสูง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้อง
ตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบล  โนนสูง  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง 
ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องน้ันว่า
มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
   
 

หน้าที่ ๑ 
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1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลโนนสูง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลโนนสูง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสูง ที่จะต้องผลักดัน
ให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง  ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 
ดังน้ี (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูง ต้องด าเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลโนนสูง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูงเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศมนตรีต าบลโนนสูง  ได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศมนตรีต าบลโนนสูง ดังน้ี 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
ก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าว
อาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเคร่ืองมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็น
ต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ ( Gantt 
Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสูง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม
เทศบาลต าบลโนนสูง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความ
เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏใน ส่วนที่ 2  
และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสูงต่อนายกเทศมนตรีต าบลโนนสูงเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
เสนอต่อเทศบาลต าบลโนนสูงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูง โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสูงหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสาย
บังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสูงมีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล
โนนสูงและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสูงโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  
 

หน้าที่ ๓ 



  

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :   เทศบาลต าบลโนนสูง    

 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลโนนสูงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถาม
วัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็น
ตน้  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลโนนสูงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูงก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
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1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูงอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกคร้ัง  
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 
ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโนนสูง 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเคร่ืองมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลต าบลโนน
สูงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ( Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลโนนสูงทั้งในระดับชุมชนและระดับต าบลโนนสูงและอาจรวมถึงอ าเภอโนนสูงและจังหวัด
นครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูงก าหนดระเบียบ วิธีในการ
ติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได ้
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต( observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของเทศบาลต าบลโนนสูงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถ
วัดได้ 
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3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูงก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เคร่ืองมือใดในการ
ทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรงเหล้า (ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) ถึงบริเวณถนนศรีธานี (ชุมชน
ศาลตาปูุ)(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการ
วัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงใช้
การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสูงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ
สังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโนนสูง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลโนนสูงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลโนนสูงจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต
หรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโนนสูง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการ 
ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็น
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจาก
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล
โนนสูงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
และตามอ านาจหน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเขตเทศบาลต าบลโนนสูงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของเทศบาลต าบลโนนสูงเกิดความส าเร็จตาม
เปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสูง 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

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

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ต าบลโนนสูง  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสูงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนชุมชน เทศบาลต าบลโนนสูง 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง มีรายละเอียด ดังนี ้
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชด าริ 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    2) พันธกิจ ประกอบด้วย      
   1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพท้ังในและนอก
สถานที่ แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเก้ือกูล และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขพอนามัยของตนเอง  
   2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  
   3. จัดสถานที่ส าหรับการกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายให้กับประชาชนและพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 
   4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการก าจัดขยะ และระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย  
   5. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง  
   6. ให้มีและพัฒนาการไฟฟูาและการประปา  
   7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี  
   8. เฝูาระวังและปูองกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
   9. ส่งเสริมด้านการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
    10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
    11.ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
   12. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และบ้านเมือง  
    13. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          14. ให้มีกิจการสถานธนานุบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชน   
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3)จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
   1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง  
   2. มีน้ า อุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตรทั่วถึง  
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ความเป็นอยู่ดีขึ้น สังคมสันติสุข  
   4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  
   5. ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  
   6. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างสมดุล เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอยู่รอดได้ รวมทั้งสร้างความม่ันคงภาคการเกษตร  
   7. การศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
   8. เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  
 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. น าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว 
แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 3. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลต าบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
 4. บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 3. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
 4. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตต าบล เพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชด าริ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืช และเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตร
พอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
2. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในชุมชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
4. สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  
5. ส่งเสริมประชาชนในชุมชน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ 
6. ประสานและบริหารการจัดการน้ า พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร ตาม
พระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งอย่างเป็นระบบ 
7. พัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมโครงการพัฒนาในชุมชน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 3. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV โดยการจัด
กิจกรรม  
    ที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ เพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเน่ือง 
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต  
 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
6. สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติด  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน       (อสม.) 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์  และร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง  
 3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลัง
กายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
1. พัฒนา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน 
และเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของต าบลโนนสูงเพ่ิมข้ึน โดยร่วมมือกับหน่วยงานและ
ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
3. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับ
จังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ 
2. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ     เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  ลูกเสือชาวบ้าน 
เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การก าจัดน้ าเสีย สารเคมีต่าง ๆ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน 
2. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล 
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 
3. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
4. ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่
ประชาชน 
5. การจัดท าผังเมือง 
 
5)วิสัยทัศน์ 

“ เทศบาลต าบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครัน 
เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยประชาชน “ 
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ส่วนท่ี  3 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  
รอบเดือน ธันวาคม 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ตามท่ีได้มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการติดตามฯ ไว้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 โดยจะเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยด าเนินการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร
การรายงานผลการด าเนินงาน และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาล ได้ดังน้ี 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสูงประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล   

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
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๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)   

ส่วนท่ี  ๑ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโนนสูง 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6 เดือน  ปี  
  เดือน  มีนาคม – กันยายน 2561 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภา
พ 

19 3,405,000 19 3,405,000 18 2,605,000 18 2,605,000 

 

74 

 

12,020,000 

2.ด้าน
การศึกษา 

57 22,125,000 57 22,125,000 57 22,125,000 57 22,125,000 

 

228 

 

88,500,000 

3. ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร และ
การสานต่อ 
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

2 19,200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

 

 

5 

 

 

19,800,000 

4. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม 

 

17 

 

17,033,200 

 

17 

 

18,033,200 

 

17 

 

19,033,200 

 

18 

 

20,033,200 

 

69 

 

74,282,100 

5. ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

 

 

15 

 

2,506,400 

 

14 

 

1,506,400 

 

14 

 

1,506,400 

 

14 

 

1,506,400 

 

57 

 

5,945,600 
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6. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และกีฬา 

 

 

10 

 

 

745,000 

 

 

10 

 

 

745,000 

 

 

10 

 

 

745,000 

 

 

10 

 

 

745,000 

 

 

40 

 

 

2,980,000 

7. ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9 3,090,000 9 3,090,000 9 3,090,000 9 3,090,000 

 

 

36 

 

 

12,360,000 

8. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 15,840,000 12 20,840,000 11 840,000 11 840,000 

 

46 

 

38,360,000 

9. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

48 87,900,700 44 71,955,000 41 53,835,000 41 53,835,000 

 

174 

 

267,525,700 

รวม 189 171,845,300 183 141,899,600 178 103,979,600 198 104,979,600 729 521,733,400 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2561 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. ด้านการ
บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ 

- - 1 30,000 - - - - 1 30,000 

4. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 

1 260,000 - - - - - - 1 260,000 

8. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000 
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9. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

7 24,020,000 - - - - - - 7 24,020,000 

รวม 10 24,380,000 3 130,000 2 100,000 2 100,000 17 24,710,000 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2561 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- - 1 38,000 1 38,000 1 38,000 3 114,000 

2.ด้าน
การศึกษา 

- - 4 99,440 4 99,440 4 99,440 12 298,320 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 

- - 4 248,400 4 248,400 4 248,400 12 745,200 

6.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวฯ 

1 500,000 - - - - - - 1 500,000 

7.ยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1 200,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 500,000 

8.ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรฯ 

- - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

9. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1 500,000 16 8,655,000 - - - - 17 9,155,000 

รวม 3 1,200,000 27 9,190,840 11 535,840 11 535,840 52 11,462,520 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  คร้ัง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ    

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโนนสูง 
ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 25๖4) ในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน        ๒๕61 – ๓0 
กันยายน   ๒๕๖1 ได้ดังน้ี 
 ๑. บรรจุโครงการเฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖1 มีจ านวนโครงการทั้งหมด 217 โครงการและได้น าโครงการมาตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1 จ านวน 113 โครงการ จ านวน 73,095,800 บาท  
 ๒. มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ จ านวนเงิน 19,280,461.22  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
26.00  ของงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 64.60 ของโครงการทั้งหมด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล า
ดับ
ท่ี 

ล าดับท่ี งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000.- 20,000.-  ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน
ผู้บริหารเทศบาล และคณะสมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
 

650,000.- 270,615.-   ส านักปลัด 

3 โครงการวันส าคัญของชาติและ
พระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 
พรรษา ในวันที่  28  กรกฎาคม  
2561 

300,000.- 207,178.70  ส านักปลัด 

4 โครงการวันส าคัญของชาติและ
พระมหากษัตริย์ประจ าปี  2561  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริ
กิต์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 12  สิงหาคม  2561 

100,000.- 85,588.-  ส านักปลัด 

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินปี งบประมาณ 2560 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ - กองคลัง 

หน้าที่ ๑๗ 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   2.1  แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพโครงการ  

หมายเหตุ 

1. โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับประเทศ 

600,000 341,549 

 

 กอง
การศึกษา 

 

2. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดกองการศึกษา 

600,000.- 389,549 

 

 

 

 
กอง

การศึกษา 

 รวม 2 โครงการ 1,200,000 731,096 
 

 

 

6 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 

 

 

20,000 4,272  กองคลัง 

7 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5,000 ด าเนินการแล้ว 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 กอง
วิชาการฯ 

8 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชน และทัศนะศึกษาดูงาน 

 

600,000 272,545  

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสูง 

800,000 ไม่ได้ด าเนินการ - ส านักปลัด 

10 โครงการในการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

25,000 ไม่ได้ด าเนินการ - ส านักปลัด 

 รวม 10 โครงการ 2,060,000 802,428   

หน้าที่ ๑๘ 
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ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ร.ร. ท. 1,2,3 

60,000 60,000  

 

กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาห้องสมุด ร.ร. 
ท. 1,2,3 

300,000 300,000  กองการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ร.ร. ท. 1,2,3 

150,000 150,000  กองการศึกษา 

4 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ร.ร. ท. 

1,2,3 

45,000 45,000  กองการศึกษา 

5 โครงการเข้าค่าพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี ร.ร. ท. 1,2,3 

150,000 133,430  กองการศึกษา 

 

 

6 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร.  
ท. 1,2,3 และ ศพด. ท. 

1,2,3 

45,000 30,000  กองการศึกษา 

7 โครงการวัดผลประเมินผล 
ร.ร. ท. 1,2,3 

60,000 55,000  กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ ร.ร. ท. 1,2,3 

450,000 287,751  กองการศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักเรียน ร.ร. 
ท. 1,2,3 

90,000 60,000  กองการศึกษา 

 

 

หน้าที่ ๑๙
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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10 โครงการศูนย์การเรียนรู้
อาเซียน ร.ร. ท. 1,2,3 

150,000 100,000  กองการศึกษา 

11 โครงการกีฬาสีภายใน ร.ร. ท. 

1,2,3 และ ศพด. ท. 1,2,3 

90,000 84,920  กองการศึกษา 

12 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ร.ร. ท. 1,2,3 

50,000 27,325  กองการศึกษา 

13 โครงการจัดนิทรรศการและ
ทักษะทางวิชาการ ร.ร. ท. 

1,2,3 

210,000 209,973  กองการศึกษา 

14 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางการศึกษา ร.ร. ท. 1,2,3 

150,000 150,000  กองการศึกษา 

 

15 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โรงเรียนเทศบาล 2 

35,000 15,000  กองการศึกษา 

16 โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ  กองการศึกษา 

17 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ  กองการศึกษา 

18 โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
ทางการศึกษา 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ  กองการศึกษา 

19 โครงการเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลต าบลโนนสูง 

700,000 ไม่ได้ด าเนินการ  กองการศึกษา 

20 โครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ  กองการศึกษา 

21 โครงการพัฒนาการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

1,500,000 ไม่ได้ด าเนินการ  กองการศึกษา 

 รวม 2๑โครงการ 4,355,000 1,708,399   
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชด าร ิ
 3.5 แผนงาน ส่งเสริมประชาชนในชุมชน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชด าริ 
3.7 พัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ 
งบประมาณ

ตาม    
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการพยุงธรรมค้ าไทยถวาย
องค์ราชินี  

10,000 2,660   

 รวม 1 โครงการ 10,000 2,660   
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

4.2 แผนงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาในชุมชน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้
เลี้ยงโคเนื้อต าบลโนนสูง 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากกลุ่มผู้เลี้ยงโคประสบปัญหาโรคภายในโคของ
สมาชิกกลุ่มจึงไม่ได้ด าเนินการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวม 1 โครงการ 100,000 -   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอาย ุ

80,000 ไม่ได้ด าเนินการ - 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ - 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

หน้าที่ ๒๐
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข   5..3 แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย ์

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1. โครงการจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดศูนย์บริการสุขภาพ 

 

 

 

98,400 98,400  กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

3 โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ผู้สูงอาย ุ

5,190,200 ๑๐,๖๙๔,๕๐๐  กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพคนพิการ
และทุพพลภาพ 

912,000 ๒,๓๔๗,๒๐๐  กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

5 โครงการแม่ตัวอย่าง 5,000 -ด าเนินโครงการ
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

“จัดกิจกรรม
ร่วมกับอ าเภอ
โนนสูง” 

6. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 

65,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากในเขตเทศบาลไม่มีผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูยา
เสพติดจึงไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 รวม๖โครงการ 6,45๒,200 ๑๓,๐๔๑,๗๐๐   

หน้าที่ ๒๒
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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2. โครงการจ้างเหมาผู้น าออกก าลัง
กายโดยการเต้นแอโรบิค 

 

 

 

86,400 86,400  กอง
สาธารณสุขฯ 

3. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 

 

 

80,000 53,550  

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

 

 

 

 

50,000 42,850  กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

80,000 55,060  กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรค
เอดส์ 

 

 

 

60,000 57,290  กอง
สาธารณสุขฯ 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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7 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

 

600,000 437,224  กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

8 โครงการให้ความรู้ปูองกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

 

 

 

90,000 86,850  กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม 8 โครงการ 1,144,800 917,624   

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 6.1 แผนงาน พัฒนา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน และ
เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

300,000 187,979 

 

 

 กอง
การศึกษา 

 

 

 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

400,000 147,416 

 

 

 กอง
การศึกษา 

 

 

 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๒๔
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.2 แผนงาน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุทางบก/น้ า 

3 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 100,000 10,328.- 

 

 

 กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 94,450  กอง
การศึกษา 

5 โครงการเน่ืองในวันเยาวชน
แห่งชาติ 

50,000 7,598 

 

 

 กอง
การศึกษา 

6 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

- กอง
การศึกษา 

 รวม 6 โครงการ 1,600,000 447,771   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณ
ตาม   

 เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการปูองกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต ์

 

 

100,000 99,896  งานปูองกัน
ฝุายพลเรือน 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

200,000 172,715  

 

 

 

งานปูองกัน
ฝุายพลเรือน 

 

 

หน้าที่ ๒๕
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗



  

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :   เทศบาลต าบลโนนสูง    

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   8.1 แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ภูมิทัศน์ แหล่งน้ า ล าคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่ฝึกเป็นประจ าทุกสัปดาห์อยู่แล้วและ
เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 

งานปูองกัน
ฝุายพลเรือน 

4 โครงการสาธิตให้ความรู้ด้านปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 

20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

- งานปูองกัน
ฝุายพลเรือน 

5 โครงการอบรมและซ้อมแผนผจญเพลิง
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

30,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

- งานปูองกัน
ฝุายพลเรือน 

 รวม 5 โครงการ 400,000 272,611   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณตาม   

 เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการโนนสูงเมืองสะอาด
ชุมชนน่าอยู่ 

 

 

1,279,200 626,400  กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจ ารถขยะมูลฝอย 

 

 

1,082,400 541,200  กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการจ้างเหมาทดสอบ
คุณภาพน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

30,000 3,112.50  กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

50,000 50,000  

 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

หน้าที่ ๒๖
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณ
ตาม   

 เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

5 โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้ า
ล าเชียงไกร 

 

 

10,000 2,250  กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ 
มูลฝอย 
 
 

50,000 49,640  กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

7 โครงการอบรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

50,000 41,950  กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 รวม 7 โครงการ 2,551,600 1,314,552.50   

หน้าที่ ๒๗
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗



  

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :   เทศบาลต าบลโนนสูง    

 

9.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   9.1 แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณตาม   

 เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ถนน ตะโกงอ ถึงทางข้ามรถไฟ 
(ชุมชนบัว 1) 

    2,776,000    1,580,000   

  
 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 1 

ถึงถนนโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว-

โนนนา-โนนสมบูรณ์) 

    1,500,000    1,170,000  

  

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการอยู่
ในเทศบัญญัติ
ปี 60  

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 
14 ถึง ถนนส าราญรษฎร์  
ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง) 

    1,000,000      699,000  

  

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการอยู่
ในเทศบัญญัติ
ปี 60  

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.

พร้อมท่อระบายน้ า คสล. ถนน 
เกษตร ซอย 6 (ชุมชนบัว 3) 

    1,600,000    1,410,000  

 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ อยู่
ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น สี่ปี 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
3/2561  

5 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวง
โคมไฟฟูาสาธารณะถนนรถไฟ
อุทิศสวนผักใต้แยกบ้านลุงเพ็ง 

120,000 112,228.35 

 

ด าเนินการ
แล้วอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

หน้าที่ ๒๘
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณตาม   

 เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

6 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวง
โคมไฟฟูาสาธารณะ ถนน
ส าราญราษฎร์ ซอย 3 แยก
สาธารณะ(บ้านนายชม) 

144,800 144,757.48 

 

 

ด าเนินการ
แล้วอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

7 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวง
โคมไฟฟูาสาธารณะ ถนน
ส าราญราษฎร์ ซอย 4 แยก
สาธารณะบ้านครูอุษณี  
ระยะทางประมาณ  360  

เมตร 

174,400 174,362.86 

 

ด าเนินการ
แล้วอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

8 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวง
โคมไฟฟูาสาธารณะ ถนน
มิตรภาพ - โนนสูง ซอยแสง
ขานรีสอร์ท (บ้านนายสุบิน) 

ระยะทางประมาณ 130  เมตร 

55,000 39,606.32 

 

ด าเนินการ
แล้วอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

9 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวง
โคมไฟฟูาสาธารณะ ถนน
เทศบาล ซอย 2 แยกสาธารณะ
(ข้างร้านคาร์แคร์ครูไก่) 
ระยะทางประมาณ  250  

เมตร 

108,200 108,107.87 

 

ด าเนินการ
แล้วอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

10 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวง
โคมไฟฟูาสาธารณะ ถนน
เทศบาล ซอย 2 (ชุมชนศาลตา
ปุู) ติดบ้านประธานชุมชน
จ านวน  2  จุด     
1.1  จากแยกสาธารณะถึงสุด
ซอยบ้านประธานชุมชน 
1.2  จากบ้านประธานชุมชนถึง
ถนนเลี่ยงเมือง 

130,000 130,963.87 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
3/2561 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๒๙
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗



  

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :   เทศบาลต าบลโนนสูง    

 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และโครงการที่กันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณตาม   

 เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

11 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟูา
สาธารณะ ถนนส าราญราษฎร์ 
ซอย 2 แยกสาธารณะเลียบล า
เชียงไกร (ด้านขวาทาง)  ถึงบ้าน
นายมา 

145,000 140,294.32 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
อยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

7 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟูาแสง
สว่างถนนเลียบล าเชียงไกรด้าน
ทิศใต้ (บ้านนางปราณี  อุบลทิพย์) 

145,000 141,845.65 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
อยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2/2561 

 รวม 7 โครงการ 7,898,400 5,851,166.72   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็น
ผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตั้งแต่บริเวณหลังประปา (ชุมชน
แสนสุข) ถึงบริเวณถนนส าราญ
ราษฎร์ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-
โนนสมบูรณ์) 

2,500,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการอยู่
ในเทศบัญญัติ  
ปี 60 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ถนนประชาอุทิศ จากถนน
สาธารณะถึงบ้านประธานชุมชน 
(ชุมชนแสนสุข) 

130,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการอยู่
ในเทศบัญญัติ 
ปี60 

 

หน้าที่ ๓๐
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนมิตรภาพ ซอย 1จาก
แยกสาธารณะถึงถนนเลี่ยง
เมือง (ชุมชนดอนแต้ว-โนน
นา-โนนสมบูรณ์) 

850,000 - - ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ ปี 
60 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตตั้งแต่บริเวณสี่แยก
ศาลาชุมชนบ้านเพิ่ม ถึง
บริเวณถนนบ้านเพ่ิม ซอย 6   

(สระวัดร้าง) 

1,400,000 - - ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ    
ปี 60 

5 โครงการขยายผิวจราจรถนน
โนนสูง - มิตรภาพ จากอู่ช่าง
อ๊ีดถึงสุดเขตเทศบาล 

20,000,000 - - ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติม 
คร้ังที่ 
3/2561  

(กันเงินปี 
60) 

6 โครงการปรับปรุงถนน แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส าราญ
ราษฏร์ (จากหน้าโรงเรียน
เทศบาล 2 - ช่วงต่อถนนทาง
หลวงชนบท 1025 ) 

5,000,000 - - ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติม 
คร้ังที่ 
1/2561  

(กันเงินปี 
60) 

หน้าที่ ๓๑
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 

จากสะพานท่าหิน ถึงอ่างเก็บ
น้ าสวนผัก(ชุมชนสวนผัก) 

2,100,000 - - ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ  
 ปี 61 

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนดอนแต้ว ซอย 4 

ทางข้ามทางรถไฟ – ถนน
ดอนแต้วหลังร้าน เฮียบเฮง 
(ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - 
โนนสมบูรณ์) 

1,300,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัต ิ
ปี 61 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 10 

ชุมชนโนนหมัน 

1,500,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัต ิ
ปี 61 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนภายในสวนสาธารณะ
สระบัวทางเข้าบ้านนาง
ทุเรียน (ชุมชนบัว 2) 

250,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัต ิ
ปี 61 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบ
ล าเชียงไกรฝั่งขวา(ชุมชนศาล
ตาปูุ) 

2,800,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ  
 ปี 61 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ถนนเทศบาล ซอย 2  ถนน
เลี่ยงเมือง  (ชุมชนศาลตาปูุ) 

700,000   ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ  
 ปี 61 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ถนนแยกสาธารณะจากถนน
เลี่ยงเมืองถึงถนนเลียบคลอง
ส่งน้ า (ชุมชนบัว 2) 

50,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ  
 ปี 61 
 
 

หน้าที่ ๓๒
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 6 แยก
สาธารณะไปล าเชียงไกร ซอย
ท านบปลัดแสง (ชุมชนโนนหมัน) 

60,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการ
อยู่ในเทศ
บัญญัติ  ปี 
61 

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน
ส าราญราษฎร์ จากบ้านนางเอื้อน  
จันทร์กลาง (ชุมชนกระพ้ี - ตลาด
เก่า) 

100,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการอยู่
ในเทศบัญญัติ    
ปี 61 

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
พัฒนา 4 ถึง ชุมชนแสนสุข (ชุมชน
แสนสุข) 

2,200,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการอยู่
ในเทศบัญญัติ    
ปี 61 

17 โครงการวางท่อ คสล. ลอดถนน โน
สูง - มิตรภาพช่วงแยกเลี่ยงเมือง 

200,000 -  ยังไม่ได้
ด าเนินการอยู่
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2561  

18 โครงการปรับปรุงอาคารผู้ปุวย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

500,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างเข่ือนเรียงหิน
ยาแนวถนนโนนสูง-มิตรภาพ 
ซอย 1 ข้างโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา 

1,000,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย แยก
สาธารณะข้างบ้านเลขท่ี 120/1 

ชุมชนบ้านเพิ่ม 

 

240,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

 

หน้าที่ ๓๓
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนส าราญราษฏร์ ซอย 6 

ด้านขวาทาง (ชุมชนโนนหมัน) 

500,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมทางเท้าบริเวณหน้า
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โนนสูง 

180,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง 
(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดี
รัตน์) ชุมชนโนนสูง 

970,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 4ทั้ง
สองข้าง ต่อจากโครงการเดิม 
(ชุมชนบ้านเพิ่ม) 

1,950,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 75 พรรษา (สวนโนนนา) 

180,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

26 โครงการปรับปรุงทางเท้าและ
คันหินถนนโนนสมบูรณ์ 

 

995,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

27 โครงการปรับปรุงทางเท้าและ
คันหินถนนศรีธานี ซอย 1 ทั้ง
สองข้าง (ชุมชนตลาดใหม่) 

145,700 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

28 โครงการวางท่อ คสล. ถนนซอย
พัฒนา 4 (จากถนนมิตรภาพ-

โนนสูง ถึง แยกหน้าโรงพยาบาล 
(ชุมชนแสนสุข) 

1,100,000 -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 รวม 28 โครงการ 45,420,700    

หน้าที่ ๓๔
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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ติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ขาว-ด าและสี ยี่ห้อ 
Samsung รุ่น X4300LX 
จ านวน  1  เคร่ือง 

250,000 165,000 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 18,560 บีทียู 
จ านวน 4 เคร่ือง 

114,400 102,000 

 

 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

หน้าที่ ๓๕
 

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗

หน้าที่ ๑๗
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ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง 

23,000 23,000 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟูาและ
เข้าเล่มมือโยก  
จ านวน 1 เคร่ือง 

18,000 15,500 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

3. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  
แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
 

29,000 19,000 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

4. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จ านวน 2 เคร่ือง 

15,400 13,800 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

5. เคร่ืองถ่ายเอกสาร (ขาว-ด า
และสี) ระบบดิจิตอล ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที  
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

250,000 165,000 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

6. จอรับภาพ โปรเจ็คเตอร์ 
แบบขาตั้ง ขนาด 100 น้ิว  
จ านวน 1 จอภาพ 
 
 

9,000 8,500 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

7. เคร่ืองขยายเสียงพร้อม
ส่วนประกอบ จ านวน 1 ชุด ดังนี ้
- คลอสโอเวอร์ ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 ตัว- กล่องแร็ก  
จ านวน 1 ชุด- ตู้ล าโพง ซับวูฟ
เฟอร์ เบส จ านวน 2 ตัว- ชุด
สายสัญญาณจ านวน 1 ชุด 

100,000 95,500  กองวิชาการ
และแผนงาน 

หน้าที่ ๓๖ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

8. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
32,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 

42,300 41,800 

 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
 
 
 
 
 

9. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 

47,000 46,500 

 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
 
 
 
 

 
 รวม 898,100 695,600   

 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าที่ ๓๗ 
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ส่วนที่  4 
 สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม 

ของการด าเนินการเติมแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง ประจ าปี 2561 
(1 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) เดือน ธันวาคม 2561 

 
 

  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง ประจ าปี 2561 เป็นการด าเนินการตามโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 25๖4) และแผนเพ่ิมเติม ทุกโครงการ ซึ่งการจ าท าแผนพัฒนาเป็นไปตาม
แนวนโยบายที่ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง 

  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงพบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคที่พบอย่างต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเร่ืองปัญหาความต้องการของประชาชน และปัญหาด้านงบประมาณ 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังน้ี 

ด้านการด าเนินโครงการและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

                   ไม่สามารถด าเนนิโครงการพัฒนาไดต้ามทีก่ าหนดโครงการด าเนินงานไว้ในแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเกิดความเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้มีวิศวกรในการรับรองเอกสารแบบจึงท าให้โครงการที่
เก่ียวกับการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ด าเนินการและในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้กันเงินเบิกตัดปีไว้เพื่อรองรับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด คิดเป็นร้อยละ 64.60 ของโครงการและคิดเป็นร้อยละ 
26.00 ของงบประมาณท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น และต้องมีการติดตามอีกคร้ังตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ปัญหาด้านงบประมาณ 

  พบว่ามีปัญหาเน่ืองจาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล้าช้า ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่วางเป็นแนวทางไว้ ซึ่งทางเทศบาลได้เร่งรัดและติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้
สามารถด าเนินงานตามโครงการให้ได้มากท่ีสุด และประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดด้วย หากเป็นโครงการที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ทันจริง ๆ เทศบาลจ าเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการกันเงินเพื่อไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
และใช้เงินอ่ืนส ารองจ่ายไปพลางก่อนเป็นรายกรณี 

  อีกท้ัง โรงเรียนมีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ ส่วนมากเป็นงบประมาณด้าน
การก่อสร้างอาคารสถานที่ เทศบาลมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับความ
ต้องการของเด็กนักเรียน 
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ปัญหาความต้องการของประชาชน 

  พบว่าปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีเป็นจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวกับถนนช ารุด ไฟฟูา
สาธารณะไม่ทั่วถึง น้ าท่วมขัง ต้นไม้ปกคลุมไหล่ทาง การน าสินค้ามาวางขายริมทางฟุตบาทและประชาชนได้แจ้งปัญหาหรือ
ร้องเรียนต่อเทศบาลทางเทศบาลได้ด าเนินการตามข้ันตอนและเข้าไปแก้ไขปัญหาให้แล้วบางส่วน แต่เน่ืองจากมีโครงการที่
เป็นความต้องการของชุมชน และต้องการให้เทศบาลพัฒนาหลายโครงการ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนได้เสนอต่อเทศบาล ทาง
เทศบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณเป็นบางส่วนเข้าไปช่วยเหลือ แต่เพราะงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ซึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ี 
เทศบาลจะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ้ืนที่ที่มีความเดือนร้อนมากก่อนและจะกระจายให้ทั่วไปถึงครอบคลุมทุกชุมชนใน
คราวต่อไป 
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