
 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) 

และแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 
 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัดเทศบาล                                                         
      งานวิเคราะหนโยบายและแผน                                                    

             ธันวาคม  2562 
 
 
 

คํานํา 
 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึง่ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562     ท่ี
ไดจัดทําข้ึนนี้ ไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2561) และแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 
(พ.ศ.2561-2565) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณในการ
ดําเนินงานตามงบปกติและเงินสะสม ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงปญหา
และอุปสรรคและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูถึงจุดแข็ง 
จุดออนในการดําเนินงานและจะสงผลใหกระบวนการในการปฏิบัติงานเปนกระบวนการเรียนรู และมีประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3  

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  

การใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ  13  ใหยกเลิกความใน  (5)  ของขอ  30  ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และให

ใชความตอไปนี้แทน 
 

  “ (5) ผูบริหารทอง ถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ” 
 

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  เทศบาลตําบลหนองไผลอมจึงขอรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  ตามประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562  มาเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตอไป 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

บทท่ี 2 
วิสัยทัศน  พันธกิจการพัฒนา  จุดมุงหมาย/เปาประสงค  และยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ไดดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  

และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขอ  29 โดย

ผูบริหารเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือทํา

หนาท่ีในการกําหนดแนวทาง  วิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนอง

ไผลอม  เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  โดยมีงาน

วิเคราะหนโยบายและแผนทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอตอ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอมเพ่ือพิจารณาสรุปรายงานผลและ

เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ  12  ใหยกเลิกความใน  (3)  ขอ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ.ศ.2548  ซ่ึ งแก ไขเ พ่ิมเ ติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2559  และให

ใชความตอไปนี้แทน 

“ (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

ตอผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ” 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินไดแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ท่ี  

846/2562  เม่ือวันท่ี       15  ตุลาคม  2562  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหนองไผลอม  ประกอบดวย 
 

1.  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 

2.  นางประภัสสร ไขยมาตย สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 

3.  น.ต.โยธิน  ชูสาย  สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 

4.  ร.ท.ภูวนารถ  คะเรรัมย    ผูแทนประชาคม        กรรมการ 

5.  ร.ต.วิจิตร  ใจสูงเนิน ผูแทนประชาคม        กรรมการ 

6.  กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 1 ผูแทนหนวยงายราชการ       กรรมการ 

7.  ปศุสัตวอําเภอเมืองนครราชสีมา ผูแทนหนวยงายราชการ       กรรมการ 



3 
 

8.  ผูอํานวยการกองชาง   ผูอํานวยการกองชาง       กรรมการ 

9.  ผูอํานวยการกองคลัง   ผูอํานวยการกองคลัง       กรรมการ 

10.  ร.ต.อภินันท   อาจฤทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 

11.  จ.ส.อ.ประจวบ เทียบกลาง ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 

12.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล            ผูชวยเลขานุการ 

13.  นางสาวสุรียพร อันทรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    ผูชวยเลขานุการ 

14.  นางอรอนงค เพ็ญสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    ผูชวยเลขานุการ 

15.  นางสาวสุดารัตน กฤษณัมพก ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน      ผูชวยเลขานุการ 
 

 โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ไดปฏิบัติ

หนาท่ีตามระเบียบฯ  ดังกลาวขางตน  และไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบเดือนธันวาคมทุกป  พรอมเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือเปนขอเสนอแนะตอผูบริหารทองถ่ิน  รายละเอียดดังนี้ 
 

 เทศบาลตําบลหนองไผลอม  ไดรวมกับประชาคมเทศบาลตําบลหนองไผลอม  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

หนแงไผลอม  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  ภายใตวิสัยทัศน   

พันธกิจการพัฒนา  จุดมุงหมายของการพัฒนา/เปาประสงค  และไปสูการปฏิบัติกําหนดเปนยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม เพ่ือเปนกรอบ  และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือให

ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  อีกท้ังเพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร 7 นโยบาย

ท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลตําบลหนองไผลอมไว 
 

  ซ่ึงการดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ตามกรอบยุทธศาสตร

การพัฒนาท่ีไดมาจากการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ  มีแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตร  และมีโครงการ

ตาง ๆ เปนเครื่องมือในการดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตร  ตามยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองไผลอม 



4 
 

“  มุงม่ัน  แกไข  เขาใจ  เขาถึง  พัฒนาคน  พัฒนาหนองไผลอม  ” 

พันธกิจการพัฒนา 
 

เพ่ือ ใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  มุงสู  “ สังคมอยูเย็นเปนสุข

รวมกัน”ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ดังนี้ 
 

(1)  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะท่ีดีอยูในครอบครัวท่ี
อบอุนชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม  มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ชุมชนใหสามารถแขงขันได  มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม บนพ้ืนฐานการบริการ
เศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  มีระดับการออมท่ีพอเพียง  

(3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และคุณภาพสิ่งแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมี

การสรางสรรคคุณคา  สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพ่ือคุมครองฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

(4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มุงสรางกลไกกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา     

สูทุกภาคี  ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต  ยุติธรรม  
 

จุดมุงหมายของการพัฒนา/เปาประสงค 
 

 1.  ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  มีความสามัคคี  ครอบครัวอบอุน  

ผูนําชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

 2.  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม  ไดรับการอนุรักษใหคงอยู

เปนท่ีรูจักแพรหลาย 

 3.  ชุมชนปลอดยาเสพติดและไมมีปญหาอาชญากรรม 

 4.  มีระบบการสาธารณสุขท่ีครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ี

สมบูรณ  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 5.  มีระบบการศึกษา  ระบบการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณการเรียน  และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอ  เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกายและสติปญญา 

 6.  ประชาชนประกอบอาชีพและดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.  มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกสบาย  มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร

ท่ีเพียงพอ  และมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง  ครอบคลุมทุกบาน 

 8.  ชุมชนมีภูมิทัศนท่ีสะอาดสวยงาม  มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู 
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 9.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว

และประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร 

 10.  ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงเรียนรูและเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
 

นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผลอม 

 

 นายกของนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผลอม  (นายไพบูลย   พฤกษพนาเวศ)  ซ่ึงไดแถลง

นโยบายตอสภาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ไดใหนโยบายในการพัฒนาตําบลหนองไผลอม  แบงเปน  7  ดาน  

ดังนี้ 

 

1.  นโยบายดานการเมืองการบริหาร 

 1.1  พัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ใหเปนหนวยงานท่ียึดหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี  มีมาตรฐาน  สงเสริมสนับสนุนดานศึกษาใหแก  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ

ลูกจาง  และพนักงานจาง  เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ซ่ึงบุคคลเหลานี้ถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  อีกท้ังจะพัฒนา

ระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน  ลดข้ันตอนการปฏิบัติใหมีความรวดเร็ว  สามารถตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนไดอยางตรงเปาหมาย  และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและชุมชนใหมาก

ท่ีสุด 

 1.2  สงเสริมสนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมือง

ภายใตระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  พัฒนาการทํางานฝายนิติบัญญัติ  ไดแก

สภาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ประชาธิปไตยในระดับชุมชน 

 1.3  สงเสริม  และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  สนับสนุนใหมีกิจกรรม  และโครงการ

ตางๆ  สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการชุมชน  ประชาชนในชุมชน  และเทศบาลทํางานอยาง

สมานฉันท  ไมแตกแยก  เพ่ิมรวมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 1.4  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆ  ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ

ทํางานของคณะกรรมการชุมชน  ไมวาจะเปนการสรางเครือขายการเฝาระวังเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเปนโทษกับ

เยาวชนและประชาชนในชุมชน  รวมถึงการสรางเครือขายดานอ่ืนๆ  โดยสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกับ

เทศบาลตําบลหนองไผลอม  ภาครัฐ  สวนราชการท่ีเก่ียวของ  ภาคเอกชน  เปดโอกาสใหมีบทบาทในการ

ทํางาน  เชน  การตรวจสอบการดําเนินงาน  และการบริหารงานของเทศบาล  รวมไปถึงการติดตาม

ประเมินผลในทุกสวนตามโครงสรางการทํางานของพนักงานเทศบาล 

 1.5  สนับสนุน  และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  และ

ตอบสนองตอการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม  และคุณภาพชีวิต 
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 2.1  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การสรางวินัย  การเสียสละในการรวมคิดรวมทํา

กิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน  สรางความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 

 2.2  สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน  และตอเนื่อง  สงเสริมให

ประชาชนในชุมชนรวมคิด  รวมทํา  รวมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  เพ่ือแกปญหาใหตรง

ประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน  สรางชุมชนใหเปนเมืองนาอยู  อีกท้ัง เปนการสรางความรวมมือรวมใจ  

และสรางความสามัคคีระหวางประชาชนในชุมชน 

 

 2.3  สนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  ผูพิการ

ผูปวย  เอดส  ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
 

3.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 3.1  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา  เนนการบริหารจัดการทางการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผลอม  โรงเรียนโยธินนุกูล  และโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหนองไผ

ลอม  ความพรอมทางอารมณ  และความพรอมทางวิชาการท่ีจะสามารถศึกษาในระดับตอไปอยางมีคุณภาพ  

รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  ทางการกีฬา  และการเรียนรูนอกสถานศึกษาใหกับโรงเรียนท่ี

อยูมนเขตเทศบาล  จัดสวัสดิการทางการศึกษาใหกับผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล

หนองไผลอม  ใหไมเดือดรอนและลําบากกับภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว  ทุกคนสามารถสงบุตรหลานเขา

เรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลหนองไผลอมไดเทาเทียมกัน  ใหมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในดาน

การสนับสนุนวัสดุ  สื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริมนม  อาหากลางวันใหเพียงพอใหกับ

โรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาล  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผลอม 

 3.2  สนับสนุนและสงเสริมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ตามวิถีของคนไทย  

และภูมิใจในความเปนไทย  การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  งานรัฐพิธีตางๆ 

  3.3  สนับสนุนการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกชุมชน  เพ่ือแสดงถึงพลังความ

สามัคคีในชุมชน  อีกท้ัง  ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน  กอใหเกิดมิตรภาพอันดีงาม

ระหวางชุมชน  ผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  รวมไปถึงการจัดแขงขันกีฬา

ระดับประเทศและกีฬาระดับนานาชาติ  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  และประชาสัมพันธเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

4.  นโยบายดานการสาธารณสุข 

 4.1  สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน  และการบริการสาธารณสุข

ข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือเปนการคัดกรองการเจ็บปวยของประชาชนเบื้องตน  เนนการปองกันโรค  และการดูแลรักษา

สุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ชุมชนเขตเมือง  (อสม.)  โดยมี

กองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกสวนหนึ่งเพ่ือเปนทุนในการดําเนินงาน

ในการดูแลสุขภาพของชุมชนอยางท่ัวถึง  ครอบคลุมทุกวันทุกชุมชน  ควบคุมปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดตอ  และโรคไมติดตอ  ท่ีเปนอันตรายตอประชาชนและชุมชน  เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 

 4.2  สนับสนุนสรางลานกีฬา  เพ่ือใหประชาชนมีพ้ืนท่ีไดออกกําลังกาย  จะไดมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง  สมบูรณ 
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5.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 5.1  สงเสริม  และพัฒนาอาชีพ  ท่ีเหมาะสมกับสภาวะทองถ่ินปจจุบันตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 5.2  สงเสริมใหประชาชนอยูในทองถ่ินของตนเอง  สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนเพ่ือสรางอาชีพ  และรายไดใหกับตนเองและชุมชน  อีกท้ังยังเปนการสรางความอบอุน  

และสรางรั้วเพ่ือปองกันภัยใหกับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 5.3  สงเสริมใหมีถนนคนเดินเพ่ือประชาชนจะไดมีพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพ  มีโอกาส

ไดนําสินคาในชุมชนออกมาจําหนายเพ่ือสงเสริมรายไดในครอบครัว 
 

6.  นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.1  ปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง  เชน  ถนน  ทางระบาย

น้ํา  ไฟฟาสาธารณะ 

 6.2  กําหนดมาตรการในการปองกัน  และแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาลปญหา

น้ําทวมถือเปนเรื่องสําคัญเรงดวนท่ีจะตองรีบแกไข  ท่ีผานมาเปนปญหาท่ีสรางความเดือดรอนใหแกพ่ีนอง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอมอยางกวางขวาง  กอใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสินของ

ประชาชน  โดยเฉพาะผลกระทบตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก  เพ่ือใหการแกไขปญหาและกําหนดมาตรการใน

การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอมใหทันตอเหตุการณ  และมีศักยภาพใน

การบริหารจัดการตอปญหา  จึงไดกําหนดมาตรการแกไขปญหา  ดังนี้ 

 1.  ลอกทอระบายน้ําทุกชุมชนเปดทางไหลของน้ําระบายลงสูคลองหนองไผลอม  กอนท่ี

จะถึงฤดูฝน  กําจัดผักตบชวาท่ีขวางการไหลของน้ํา  กําจัดสิ่งอุดตัน  โดยเฉพาะไขมันและสิ่งปฏิกูล  ท่ีเกิดจาก

การเทท้ิงในทอระบายน้ํา  ซ่ึงขวางทางเดินน้ําใหหมดสิ้นโดยเร็ว 

 2.  สํารวจวัสดุอุปกรณ  เครื่องสูบน้ํา  เรือ  ใหมีความพรอมในการใชปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 

 3.  ตรวจสอบจุดออนซ่ึงเปนจุดท่ีน้ําทวมซํ้าซาก  เพ่ือวางแผนในการปองกันน้ําทวมและ

การระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

 4.  เตรียมเครื่องสูบน้ําขนาดท่ีพอเหมาะตอการใชงานท่ีเปนจุดยอย  เพ่ือความสะดวกใน

การติดตั้งเครื่องสูบน้ําท่ีมีขนาดตามความจําเปนตอการใชงานในแตละพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

 5.  เตรียมความพรอมดานกําลังคนท่ีจะชวยเหลือประชาชนใหทันทวงที  เพ่ือใหเกิดความ

เสียหายตอทรัพยสินของประชาชนใหนอยท่ีสุด 

 6.  เพ่ิมชองทางในการระบายน้ําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ําไดอยางรวดเร็วหาก

ปริมาณน้ําเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม 

 6.3  ติดต้ังกลองวงจรปดทุกชุมชน  และตามเสนทางจราจร  ในเขตเทศบาลเพ่ือปองกัน

และปองปรามอาชญากรรม  และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

7.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 7.1  รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม  สงเสริมใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี  และเปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม  เชน  

การคัดแยกขยะ  หรือนพขยะมาใชใหม 

 7.2  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหมใหรูคุณคาของพลังงาน  ใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางถูกวิธี เ พ่ือลดปญหาสภาวะโลกรอนสรางจิตสํานึกท่ีดี ให กับชุมชนใหตระหนักถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหกับเด็กและเยาวชน  รูวิธีการชวย

ประหยัดพลังงาน  และใชประโยชนจากพลังงานใหคุมคามากท่ีสุด  ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ  ท่ีมุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน 

 7.3  ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลใหมีความรมรื่น  

เหมาะแกการออกกําลังกายและการพักผอนหยอนใจ 

 7.4  ปรับปรุงสวนน้ําบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9  และสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ  

(บุงลาง)  ใหเปนสวนสาธารณะท่ีดีท่ีสุดในประเทศ  เปนปอดของเมืองนครราชสีมาอยางยั่งยืน 

     7.5  สงเสริมใหประชาชนปลูกตนไผลอมเมือง  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน  ใหสมกับชื่อ  

ตําบลหนองไผลอม  เหมือนในอดีตท่ีมีตนไผมากลอมเมือง 

 

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  เปาหมาย 

  เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน  ในเขตเทศบาลใหมีความสะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง  ดานความสงบ

เรียบรอย  และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา 

  กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ  ใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก  

และรวดเร็วข้ึน  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 

 1.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการปรับปรุง บํารุงรักษาในเขต

ชุมชนและทองถ่ิน 

 2.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 

 3.  การกอสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

 4.  การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 

 5.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

 6.  การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
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 7.  การผังเมืองของทองถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

  ตัวช้ีวัด 

 1.  จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา 

 2.  จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 

 3.  จํานวนปริมาณการขยายเขตการใหบริการน้ําดื่มอุปโภคและบริโภค 

      อยางเพียงพอ   

 

2)  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 

  เปาหมาย 

 เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ทองถ่ิน ใหมีความสามารถใน

การแขงขันทางเศรษฐกิจ  มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการพัฒนาฝมือแรงงานในการผลิตเพ่ิมพูนมูลคาของ

สินคา  และสามารถขยายการตลาดไปสูภูมิภาคและท่ัวโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 

 1.  สงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน / ตลาดเพ่ือการพาณิชย 

 2.  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

 3.  สงเสริมอาชีพ / พัฒนาสินคาชุมชน / ตลาดชุมชน / รานคาชุมชน 

 4.  สรางความเข็มแข็งดานการเกษตรกรรม / สินคาชุมชน 

 5.  เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6.  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 

 7.  การสรางเครือขายสินคาชุมชน / ศูนยประสานสินคาชุมชน 

 8.  พัฒนาและสงเสริมการคาของชุมชนในเชิงพาณิชยอีเลคทรอนิคส 

 9.  พัฒนาและสงเสริมโรงสีชุมชน 

  ตัวช้ีวัด 

 1.  จัดตั้งศูนยการพัฒนาเพ่ือการผลิตการแปรรูปและสงออก 

 2.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตสูงข้ึน  โดยไมเพ่ิมพ้ืนท่ี 
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 3.  ผูประกอบการมีศักยภาพในการแปรรูปและสงออก 

 4.  มีระบบจัดมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา 

 5.  ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและใหประโยชนจากวัตถุเหลือใชและของเสีย 

 6.  การนําระบบ BioGas มาใชในสถานประกอบการ 

 

3)  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

  เปาหมาย 

 เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ  ดานการศึกษา  ดานสุขภาพอนามัยดาน

สวัสดิการและสังคม  ดานกีฬา  ใหมีคุณภาพและพึงพาตนเองได  ซ่ึงเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11  ( พ.ศ. 2555 – 2559) 

 

 

  แนวทางการพัฒนา 

 1.  การจัดการศึกษา 

  1.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา

ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.2  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายและใชเทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.3  สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
1.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
1.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
2.  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ 

HIV  จัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก 

 3.  การสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬา

นานาชาติ 

 4.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุทางบก / ทางน้ํา 

 5.  การสาธารณสุข  การสรางสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการปองกันและควบคุมโรคติดตอ / โรค

ระบาดและโรคไมติดตอ  การฟนฟูสุขภาพของประชาชน 
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 6.  การปองกัน  และแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด 

 7.  การรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม / จริยธรรม แกประชาชนในทองถ่ิน 

 8.  การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมในวันสําคัญของไทย กิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของไทย  

 9. การสสนับสนุนและสงเสริมการจัดตั้งศูนยการสรางความสุขอยางยั่งยืน 

  ตัวช้ีวัด 

 1.  จํานวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกัน 

 2.  จํานวนประชาชนท่ีไดรับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 3.  จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพและสุขภาพจิตดี 

 4.  จํานวนประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและมีความสุข 

4) ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

  เปาหมาย 

 เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ไมใหถูกบุกลุกทําลายไปมากกวาท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน  และใหไดตามระวางพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปนเขตอนุรักษ  เพ่ิมพ้ืนท่ีสวนสาธารณะใหไดมาตรฐาน และเพ่ิม

พ้ืนท่ีท่ีบริการน้ําชลประทานใหแกภาคเกษตรกรรมอยางท่ัวถึง  ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหลงน้ํา  อากาศ 

และความดังของเสียงใหไดมาตรฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

 1.  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน 

 2.   การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูล  และการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะระดับอําเภอ 

 3.  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและทองถ่ิน 

 4.  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม  การใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 5.  การสนับสนุนและรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 

 6.  การปลูกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถ่ินมีความรูและความเขาใจในการอนุรักษและ

สงเสริมการคนหาสิ่งอ่ืนๆ ในทองถ่ินไปทดแทนพลังงาน 
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7.  การเผยแพร/ ประชาสัมพันธ/ อนุรักษมรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและระดับสากล 

ตัวช้ีวัด 

 1.  จํานวนของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 2.  จํานวนผูประกอบและผูบริโภคไดใหความรวมมือ 

3.  จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง 

5)  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

  เปาหมาย 

 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนา  และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ

และใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนคราชสีมา  ประชาชนมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตาม

กฎหมายและรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกันนําไปสูสังคมท่ีดีสงผลตอการอยูดีมีสุข  ตามยุทธศาสตร

การบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  แนวทางการพัฒนา 

 1.  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

 2.  สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครอง 

               สวนทองถ่ิน 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
3. สงเสริมการจัดการบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO) 
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

   ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
2. มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย รวมเร็วแกการใหบริการประชาชน  
3. ประชาชนไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอราชการ  

6)  ยุทธศาสตรพัฒนาการการทองเที่ยว 

  เปาหมาย 

  เพ่ือสนับสนุนนโยบายการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตร  เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศและสอดคลองรับกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด  ซ่ึงจังหวัดมีท่ีตั้งเหมาะสม เปนชุดเชื่อมตอการ

คมนาคมทางบก  เปนเสนทางผานของนักทองเท่ียวทางรถยนตเปนสวนใหญ  มีแหลงทองเท่ียวทางอารยธรรม  

วัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีหลากหลาย  สามารถสรางเรื่องราวเชื่อมโยงเปนตํานานตอเนื่องในกลุมจังหวัดและ
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เชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบาน  โดยใหหยุดแวะพักท่ีจังหวัดนครราชสีมา  และใชทรัพยากรดานการทองเท่ียว

อันหลากหลายของจังหวัดเปนปจจัยดึงดูดนักทองเท่ียว 

 

 

  แนวทางการพัฒนา 

 1.  พัฒนารายไดจากการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  การเปนศูนยกลางฝกอบรมสัมมนา  กีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและ

นันทนาการ 

 2.  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนา  โบราณสถาน

โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

3.  คนหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม 

4.  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเขาแหลงทองเท่ียวและปายบอกทาง 

5.  การเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

6.  การพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศกทองถ่ิน 

7.  สรางเครือขายการทองเท่ียว/ ศูนยประสานการทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัด 

 1.  จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 2.  รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 3.  ธุรกิจและบุคลากรดานการทองเท่ียวมีคุณภาพและจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

การติดตามและประเมินผลเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะ

ดําเนินการตอหรือยุติโครงการตาง ๆ เปนกลไกลของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  

เพราะวาการดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ี

วางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็

ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  

ประชาชนในทองถ่ิน  ลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการ

บรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิด

จากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปดวยแผนพัฒนาสามป  แผนการดําเนินงาน 
 

   จากเหตุผลดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

เทศบาลตําบลหนองไผลอม  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนอง

ไผลอม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ 
 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

ไดกําหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

    1.  กรอบเวลา  (Time & Timeframe)  การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ี

กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม  มีความลาชา

เกิดข้ึนหรือไม 

   2.  ความสอดคลอง  (Relevance)  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตรและนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา

ตําบล  แผนชุมชน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน  (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา/เปาประสงค  แนวทางการพัฒนา  นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของ

ประชาคมและชุมชน 

   3.  ความพอเพียง  (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมี

ความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน  และสามารถดําเนินการไดตาม

อํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน 

   4.  ความกาวหนา  (Progress)  พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดย

พิจารณา 

    (4.1)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการ

สัญจรไปมาสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก

ครัวเรือน  มีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแลงน้ําในการเกษตรพอเพียง 

 

 

    (4.2)  ดานเสริมสรางคุณภาพชีวิต  เด็กไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง  โรคติดตอ  

โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

    (4.3)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การ

ทะเลาะวิวาท 

    (4.4)  ดานเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน  มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

และเพียงพอในการดํารงชีวิต 
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    (4.5)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติไม

ถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน  ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ  ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยาง

เหมาะสม  ปริมาณน้ําเสียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน 

    (4.6)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  
ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก  และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ 
ฟนฟู  และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม  และ
ความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ  รูจักวิถีชีวิต  รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน  ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน  อันจะสรางความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

5.  ประสิทธิภาพ (efficiency)ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวา 
สามารถดาเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไมมีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
หรือไม  การดาเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและ
คุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการ
ปรับปรุงหรือไม 

6.  ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 
ปญหาของชุมชน  ประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม 

7.   ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชนไดรับอะไร 
จากการดําเนินโครงการของเทศบาล  ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 

8.  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห 

สภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอม
ภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายนอก  และภายใน   ดังนี้ 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม 
วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะหสภาพภายนอกนี้  เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดาเนินการและ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน  

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี 
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถ 
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ทาไดหลายแนวทาง  เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน  (value-chain analysis) การ 
วิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน  (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ 
ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562)  แผนการ

ดําเนินงาน 
ประจําป  2560  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว
หรือไม  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  สรุปผลการดําเนินงานในปปจจบุัน  เสนอแนะความคิดเห็น
ท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ซ่ึงตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ   2  ประการ  ดังนี้ 
 

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตาม 
และประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  องคกระกอบ  3  ประการ  ดังนี้ 
 

(1.1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ผูรับผิดชอบโครงการ ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมี
สวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน   

(1.2)  เครื่องมือ  ไดแก  เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสาหรับการติดตามและ 
ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูลดังกลาว
เปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเปนและสําคัญในการนามาหาคาและผลของ
ประโยชนท่ีไดรับจากยุทธศาสตร  อาจเปนแบบรายงาน  แบบรายการ แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม แบบ 
ทดสอบแบบสัมภาษณ บันทึกการสังเกต เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ 
ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

(1.3)  กรรมวิธี  ไดแก  วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ท่ีไดกําหนดข้ึน  จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ี
เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตางๆ อันไดแก แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการดําเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการ
ดําเนินโครงการ เอกสารเบิกจายงบประมาณ ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม  ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสิน
นั้นเปนอยางไร  ซ่ึงการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
 

2. วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

(2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร จากแบบการรายงาน การ 
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เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวม
ของการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ โดยการเก็บขอมูล จากการแบบรายงาน สอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ บันทึกรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล 
 

 (2.2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการ 

ดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ภาพถาย เอกสารตาง ๆ เอกสารการดําเนินโครงการจาก 
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ีสิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการ
ติดตามและประเมินผลขางตน 
 
 
 
 
 
   กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
   
   กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร ประกอบดวย การทดสอบ การสัมภาษณ การสังเกต และเอกสาร  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลตําบลหนองไผลอมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร  ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข
ปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
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บทท่ี 4 
สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองไผลอมจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ตามประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562  ซ่ึง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหนองไผลอม  ตองดําเนินการติดตาม
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 เทศบาลตําบลหนองไผลอม  มี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  มีการจัดทําแผนเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  ขอ  12 (3)  และขอ  13  (5) 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เทศบาลตําบลหนองไผลอม  ไดดําเนินงานใหเปนไป

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทองถ่ินเพียงใดก็ตาม  การ

ดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหเทศบาล

สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไวตลอดปงบประมาณ  สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดไดหรือไม  จะตองอาศัยการติดตามและการ

ประเมินผล  ท่ีเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไม

อยางไร  เพ่ือนําขอมูลจากการติดตามและประเมินผลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง  แกไข  ขยายขอบเขต  

หรือแมแตยุติการดําเนินงาน  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดย

ใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ  มีความเท่ียงตรง  เชื่อถือได  ก็จะทําใหเทศบาลสามารถประเมินผล

การทํางาน  และนําไปพิจารณาใหเหมาะกับทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

และทองถ่ิน ไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามเจตนารมณของคณะผูบริหารตอไป 

  



23 
 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
แบบท่ี 1  แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   :    เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         เทศบาลตําบลหนองไผลอม   



2.  รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการรายงานปละ 1 ครั้ง (ตุลาคม-กันยายน)      

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาหาป(พ.ศ.2561-2565) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1 พ.ศ. 2561 ปที่ 2 พ.ศ. 2562 ปที่ 3 พ.ศ. 2563 ปที่ 3 พ.ศ. 2564 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

1. ดานการพัฒนา
ด า น โ ค ร ง ส ร า ง
พ้ืนฐาน 

15 9,084,000 2 78,000 2 78,000 2 78,000 21 9,318,000 

2. ดานเสริมสราง
ความสามารถทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
บ ร ร เ ท า ป ญ ห า
ความยากจน 

2 80,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 8 440,000 

3. ดานสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยูร วมกัน
อยางมีความสุข 

138 59,335,843 128 51,807,479 128 51,807,473 128 51,807,473 552 214,758,262 

4. ดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 
ใหเกิดความสมดุล
อยางย่ังยืน 

9 3,830,000 8 1,560,000 8 1,560,000 8 1,560,000 33 8,510,000 

5. ดานการบริหาร
ราชการตามหลัก
บริหารบานเมืองที่
ดี 

29 6,828,700 20 11,070,400 18 6,011,200 18 6,011,200 85 29,921,500 

6. ด านการ
พั ฒ น า ก า ร
ทองเที่ยว 

1 50,000,000 - - - - - - 1 50,000,000 

รวม 
194 129,158,543 160 64,635,873 158 59,576,673 158 59,576,673 670 312,947,762 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
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จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2562 )
 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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จากกราฟ  จํานวนโครงตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  ปท่ี 2 พ.ศ. 2562 
 

1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  จํานวน  2  โครงการ 
2.  ยุทธศาสตรดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน  จํานวน  2  โครงการ 
3.  ยุทธศาสตรดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข  จํานวน  128  โครงการ 
4.  ยุทธศาสตรดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน  จํานวน  8  โครงการ 
5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี  จํานวน  20  โครงการ 
6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  จํานวน  -  โครงการ 
 
 จํานวนโครงตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  รวมท้ังหมด  160  โครงการ 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ปที่ 1 พ.ศ. 2561 ปที่ 2 พ.ศ. 2562 ปที่ 3 พ.ศ. 2563 ปที่ 4 พ.ศ. 2564 ปที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 



จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

1. ดานการพัฒนา
ด า น โ ค ร ง ส ร า ง
พ้ืนฐาน 

4 7,900,000 15 7,769,000 26 14,040,000 2 3,930,000 

 
 
1 
 

 
 

3,900,000 48 37,539,000 

2. ดานเสริมสราง
ความสามารถทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
บรรเทาปญหาความ
ยากจน 

2 80,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 

 
 
2 

 
 

120,000 10 560,000 

3. ดานสรางสังคมให
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

127 52,104,843 150 69,483,473 161 106,378,473 144 66,244,473 

 
 

144 

 
 

66,244,473 
552 214,758,262 

4. ดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ให
เกิดความสมดุลอยาง
ย่ังยืน 

5 250,000 5 330,000 7 1,890,000 7 1,880,000 

 
 
7 

 
 

1,780,000 31 6,220,000 

5. ดานการบริหาร
ร า ชก า รต ามห ลั ก
บริหารบานเมืองที่ดี 

17 1,225,000 17 2,495,000 29 22,885,000 18 1,855,000 
 

18 
 

1,855,000 99 30,315,000 

6. ด า นก า ร
พัฒนาการทองเที่ยว 

- - - - 1 10,546,000 1 10,546,000 
 
1 

 
10,546,000 3 31,638,000 

รวม 
155 61,559,843 189 80,197,473 226 155,949,473 174 84,575,473 

 
172 

84,345,473 
917 466,727,735 

 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ. 2561-2565) 
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จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาหาป  (พ.ศ.2562 )
 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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จากกราฟ  จํานวนโครงตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  ปท่ี 2 พ.ศ. 2562 
 

1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  จํานวน  15  โครงการ 
2.  ยุทธศาสตรดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน  จํานวน  2  โครงการ 
3.  ยุทธศาสตรดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข  จํานวน  150  โครงการ 
4.  ยุทธศาสตรดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน  จํานวน  5  โครงการ 
5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี  จํานวน  17  โครงการ 
6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  จํานวน  -  โครงการ 
 
 จํานวนโครงตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป   รวมท้ังหมด  189  โครงการ 
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2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 



ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการท่ี
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม 

รวมจํานวนโครงการท่ี 
ปฏิบัติ ท่ีเสร็จแลว 

จํานวน 

รอยละท่ี
อยูใน

แผนการ
ติดตาม 

จํานวน 

รอยละท่ี
อยูใน

แผนการ
ติดตาม 

จํานวน 

รอยละท่ี
อยูใน

แผนการ
ติดตาม 

จํานวน 

รอยละท่ี
อยูใน

แผนการ
ติดตาม 

จํานวน 

รอยละท่ี
อยูใน

แผนการ
ติดตาม 

จํานวน 

รอยละท่ี
อยูใน

แผนการ
ติดตาม 

1. ดานการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

3 3.22 - - 10 10.75 - - - - 13 13.98 

2. ดานเสริมสราง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

2 2.15 - - - - - - - - 2 2.15 

3. ดานสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

49 52.69 - - 13 13.98 - - - - 62 66.67 

4. ดานอนุ รักษ
ท รัพยากรธรรมชา ติ
และส่ิงแวดลอม ใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยืน 

7 7.53 - - - - - - - - 7 7.52 

5. ดานการบริหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ลั ก
บริหารบานเมืองที่ดี 

5 5.38 - - 4 4.30 - - - - 9 9.68 

6. ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

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

รวม 66 70.97 - - 27 29.03 - - - - 93 100 

 

จากตาราง 
1. โครงการท่ีเสร็จแลว จํานวน  66  โครงการ คิดเปน รอยละ  70.97  ของจํานวนโครงการท่ีติดตาม 
2. ไมมีโครงการอยูระหวางในการดําเนินการ 
3. โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน  27  โครงการ คิดเปนรอยละ  29.03  ของจํานวนโครงการท่ีติดตาม 
4. ไมมีโครงการท่ีมีการยกเลิกเพ่ิมเติม  
5. ไมมีโครงการท่ีมีเพ่ิมเติม 
6. โครงการท่ีนํามาปฏิบัติในป 2562 จาํนวน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ100 ของจํานวนโครงการท่ีติดตาม  
6. รวมโครงการท่ีไดปฏิบัติ(ท่ีดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ) จํานวน 61 โครงการ คิดเปน
รอยละ 82.59 ของจํานวนโครงการท่ีติดตามแผน 
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จํานวนโครงการที่ดําเนินการเสร็จแลวแยกตามยุทธศาสตร
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จากกราฟ  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลวตามยุทธศาสตร 
 
1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   เสร็จแลว  3  โครงการ 
2.  ยุทธศาสตรดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน  เสร็จแลว  2  โครงการ   
3.  ยุทธศาสตรดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข  เสร็จแลว  49  โครงการ   
4.  ยุทธศาสตรดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน เสร็จแลว 7  โครงการ 
5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี  เสร็จแลว  5  โครงการ 
 
 รวมโครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว  จํานวน  66  โครงการ
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จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการแยกตามยุทธศาสตร
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จากกราฟ  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการตามยุทธศาสตร 
 
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   ยังไมไดดําเนินการ  10  โครงการ 
2. ยุทธศาสตรดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน ดําเนินการเสร็จหมดแลว 
3. ยุทธศาสตรดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข  ยังไมไดดําเนินการ  13  โครงการ  
4.ยุทธศาสตรดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืนดําเนินการเสร็จหมดแลว 
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี  ยังไมไดดําเนินการ  4  โครงการ 
 

 รวมโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  27  โครงการ
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5. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ประจําป พ.ศ.2562 

    (ตุลาคม 2561– กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน 
รอยละของ
งบประมาณ

ปกติ 
จํานวนเงิน 

รอยละของ
งบประมาณ
เงินสะสม 

จํานวนเงิน 
รอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

1. ดานการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

- - - - 4,051,000 13.84 

2. ดานเสริมสราง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

- - - - 80,000 0.27 

3. ดานสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

7,010,839.28 23.95 - - 24,567,390 83.94 

4. ด านอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ใ ห เ กิ ด
ความสมดุลอยางยั่งยืน 

48,850 0.17 - - 230,000 0.79 

5. ดานการบริหาร
ราชการตามหลักบริหาร
บานเมืองที่ดี 

3,890 0.01 - - 340,000 1.16 

รวม 7,063,579.28 24.13 - - 29,268,390 100 

จากตาราง 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณป 2562  เทศบาลตําบลหนองไผลอม มีการ
ดําเนินโครงการาและเบิกจายงบประมาณ ในยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข  เปนอันดับท่ี  1  คิดเปนรอยละ  23.95  ของงบประมาณท่ีเบิกจาย อันดับท่ี  2  คือยุทธศาสตรท่ี  
4  ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน  คิดเปนรอยละ  0.17   ของ
งบประมาณท่ีเบิกจาย อันดับท่ี  3  คือยุทธศาสตรท่ี  5  ดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี   คิด
เปนรอยละ  0.01  ของงบประมาณท่ีเบิกจาย  ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  คิดเปนรอย
ละ   0.00  ของงบประมาณท่ีเบิกจาย  และยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญหาความยากจน คิดเปนรอยละ  0.00   ของงบประมาณท่ีเบิกจาย  และแสดงใหเห็นวาการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหนองไผลอม ยังมุงเนนการพัฒนาดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
และดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน  ควบคูไปกับดานการบริหาร
ราชการตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี  และยุทธศาสตรท่ี  1  และยุทธศาสตรท่ี  2  จากการเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตามลําดับ 
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การเบิกจายงบประมาณป 2562
แยกตามยุทธศาสตร
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จากกราฟ 
อันดับท่ี  1  ยุทธศาสตรท่ี  3  งบประมาณท่ีเบิก   7,010,839  บาท   
อันดับท่ี  2  ยุทธศาสตรท่ี  4  งบประมาณท่ีเบิก   48,850      บาท   
อันดับท่ี  3  ยุทธศาสตรท่ี  5  งบประมาณท่ีเบิก   3,890        บาท   
อันดับท่ี  4  ยุทธศาสตรท่ี  1  งบประมาณท่ีเบิก   48,850      บาท   
อันดับท่ี  5  ยุทธศาสตรท่ี  2  งบประมาณท่ีเบิก   3,890       บาท   

รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย    7,063,579.28  บาท 
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สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําป  2562 
โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ(บาท) 



ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายไป 

1.  โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน  
   12 หองเรียน ร.ร.โยธินนุกูล 

- / - 6,559,700 -   

2.  โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 
     ชุมชน พัน สบร.22 

- / - 1,547,600 - 

รวม - - - 8,107,300 - 

 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําชี้แจง :  แบบท่ี  3  เปนประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละหน่ึงครั้ง เดือนตุลาคม - กันยายน 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  การรายงานปละหนึ่งคร้ัง เดือนตุลาคม – กันยายน 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป พ.ศ. 2562 
3. ยุทธศาสตรและจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีนํามาบรรจุในแผนการตดิตาม 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการที่นํามาบรรจ ุ
ที่ปรากฏอยูในแผน ในแผนการติดตาม 

1. ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 2 13 

2. ดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน 

2 2 

3. ดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

128 62 

4. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน 

8 7 

5. ดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองที่ดี 20 9 

6. ดานการพัฒนาการทองเที่ยว - - 

รวม 160 93 

คิดเปนรอยละ 58.125 
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จากตารางและกราฟ 
 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม มียุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน การนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติ สงผลใหการปฏิบัติของเทศบาลตําบลหนองไผลอม สามารถตอบสนองภารกิจในดานตางๆ และเกิดการ
พัฒนาทองถ่ินในระดับหนึ่ง โดยสามารถใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี การนํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
ระบุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลหนองไผลอม ไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนํา



โครงการ / กิจกรรมท่ีนํามาบรรจุในแผนการติดตามและประเมินผล  จํานวน  93  โครงการ คิดเปนรอยละ  
58.125  ของปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (จากจํานวน 160 โครงการ  ตามแผนพัฒนา)  
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สรุปรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 -2564) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561– กันยายน 2562) 

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

จากการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ประจําปงบประมาณ  2562             
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม  โดยใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป     
(พ.ศ.2561-2564)  เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ  และมีจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
และแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  ในป  2562  ท่ีสามารถนํามาใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

จํานวนโครงการที่นํามาบรรจุในแผนการติดตาม
แยกตามยุทธศาสตร
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2562  รวมท้ังสิ้น  160 โครงการ  และงบประมาณท่ีตองใชอยูท่ี  64,635,873  บาท  และผลการนําโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  สามารถนําไปบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สามารถนํามาติดตาม  จํานวน  93  โครงการ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  
29,015,090  บาท  และมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําป 2562  จํานวน  2  โครงการ  เปนจํานวนเงิน  
8,107,300  บาท 

 

จากการติดตามและประเมินผลแผน  รอบเดือนธันวาคม  2562 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562  สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  ท่ีเสร็จแลว  จํานวน  66  โครงการ  คิดเปนรอยละ  70.97  ของ
โครงการท่ีต้ังไวในแผนการติดตามและประเมินผล  และยังไมไดดําเนินการ(รวมท้ังกันเงินไวเบิกเหลื่อมป)  จํานวน  
27  โครงการ  คิดเปนรอยละ  29.03  ของโครงการท่ีตั้งไวในแผนการติดตาม  และโครงการท่ีอยูในแผนการติดตาม
เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ถือวาอยูในหวงเวลาตามแผนดําเนินการท่ี
กําหนดไวและจํานวนงบประมาณแยกตามรายยุทธศาสตรคิดเปนรอยละท้ังหมดของงบประมาณ  ดังนี้ 

 

 รายการยุทธศาสตร 

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง 

เทศบัญญัติฯ / 
2562 

รอยละ 
รวม

งบประมาณ 
รอยละ 

 
1. ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน - - 3,719,000 12.82 

 
2. ดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

- - 80,000 0.28 

 
3. ดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

7,010,839.28 23.95 22,656090 78.08 

 
4. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยนื 

48,850 0.17 350,000 1.21 

 
5. ดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองที่ดี 3,890 0.01 2,210,000 7.62 

 
6. ดานการพัฒนาการทองเที่ยว - - - - 

  รวม 7,063,579.28 24.13 29,015,090 100 
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   สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอม ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เทศบาลตาํบลหนองไผลอม  มีการดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณเปนอันดับที่ 1  คือ
ยุทธศาสตรที ่3 ดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข คิดเปนรอยละ 52.32  ของงบประมาณที่
เบิกจาย  อันดบัที่  2  คือยุทศาสตรที่  5  ดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองที่ดี  คิดเปนรอยละ  2.37   
ของงบประมาณที่เบิกจาย  เปนอันดับที ่ 3  ยุทธศาสตรที่  1  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  เปนอันดบัที่  3  คิด
เปนรอยละ  1.80  ของงบประมาณที่เบิกจาย  อันดบัที่  4  คือยุทธศาสตรที่  4  ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยนื  คิดเปนรอยละ  0.84  ของงบประมาณที่เบิกจาย  และอันดงัที่  5  คือ
ยุทธศาสตรที่  2  ดานเสริสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน  คิดเปนรอยละ  0.09  ของ
งบประมาณที่เบิกจาย  แสดงใหเห็นวาการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ยังมุมเนนดานสรางสงัคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดานการบริหารราชการตามหลักบริหารบานเมืองที่ดี  ควบคูไปกับดานการพฒันา
ดานโครงสรางพืน้ฐาน  และดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยนื  กับดานเสริ
สรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน  จากการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ตามลําดบั 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองไผลอมแสดงใหเห็นวา เทศบาลมียทุธศาสตรการพฒันา 
6 ดาน  การนาํยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ สงผลใหการปฏิบัติของเทศบาลตาํบลหนองไผลอม  สามารถตอบสนอง
ภารกิจในดานตางๆ และเกิดการพัฒนาทองถ่ินในระดบัหนึ่ง  โดยสามารถใหบริการประชาชนในพื้นทีไ่ดด ี โดยนํา
ยุทธศาสตรการพฒันาที่ระบุในแผนพัฒนาสี่ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (พ.ศ.2561-2564)  และนํายุทธศาสตร
การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสี่ป เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (พ.ศ.2561-2564)  ของ
เทศบาลตาํบลหนองไผลอม  ไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ / กิจกรรมที่นํามาบรรจุในแผนการติดตามและ
ประเมินผล  จํานวน  93  โครงการ   

 ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

1.  โครงการในแตละยทุธศาสตรทีย่ังไมไดดําเนนิการเบิกจาย  รวมทั้งโครงการที่กันเงินไวเบิกเหลื่อมปจึงยังไม
สามารถระบยุอดการเบิกจายเงนิงบประมาณที่แทจริงไดในปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

2. จํานวนโครงการในแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาสีป่ เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ของ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีจํานวนมากกวาโครงการที่ดําเนนิการไดจริง  ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายตาม
ผลการดําเนนิงานของเทศบาลตาํบลหนองไผลอม   

3. ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan)  ขอมูลในระบบสามารถนาํมาใชประโยชนไดทันททีี่ตองการนํามาวิเคราะห  
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบเดือนธันวาคม 

4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนข้ันตอนหนึ่งของการวางแผนที่มีความสําคัญ  เพราะการติดตาม
และประเมินผลจะเปนตัวชี้วัดและบอกใหผูวางแผน ผูปฏิบัตติามแผน ผูบริหารและผูที่เก่ียวของทุกฝายได
ทราบวาแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวและนําไปปฏิบัต ิ  ซึ่งเสยีทั้งเวลา กําลังแรงงานและงบประมาณ  เมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลวไดผลออกมาเปนอยางไร บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพียงใด  และ
สามารถนาํผลการประเมินมาตดสินใจวาควรจะดําเนนิการตามแผนงาน/โครงการนี้ตอไปหรือไม  ได 
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1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น

1 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา  120,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ชุมชนทหารสุรนารีกาวหนา  บริเวณหนาสนามกีฬา ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 132 

2 โครงการกอสรางรั้วเหล็กกั้นคลอง 130,000 128,000 กองชาง  - - - -

ระบายน้ํา ชุมชนทหาร ซบร.22

เทศบัญญัติ 2562 หนา 132

3 โครงการติดตั้งเสียงตามสายพรอมอุปกรณ 250,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ดานฝงทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ไวเบิกป 63

ชุมชนทหาร พัน ขส.22 

เทศบัญญัติ 2562 หนา 133

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมทางเทา 50,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ฝงสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 133 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ํา 98,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ชุมชนทหาร  ส.พัน 22 บริเวณภายในบานพัก ไวเบิกป 63

หนาโรงพยาบาลคายสุรนารี 

เทศบัญญัติ 2562 หนา 133

6 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 71,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

บริเวณหนาบานพัก รพ.คายสุรนารี ไวเบิกป 63

ชุมชนทหารสุรนารีกาวหนา 

เทศบัญญัติ 2562 หนา 133

7 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 550,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 134 

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 350,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ถนนขางสรรพสามิต บานบุง ม.1 ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 134 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

1.1  แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และทางระบายน้ําและการปรับปรุง

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ
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9 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสารเปน 200,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ศาลาอเนกประสงค ชุมชนแดนนภา ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 134 

10 โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 200,000 197,950 กองชาง  - - - -

บริเวณแยก PX คายสุรนารี

เทศบัญญัติ 2562 หนา 134

11 โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 200,000 197,950 กองชาง  - - - -

บริเวณแยกกรมทหารปนใหญ คายสุรนารี

เทศบัญญัติ 2562 หนา 134

12 โครงการปรับปรุงหองน้ําสาธารณะ 300,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 135 

13 โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 1,200,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

บริเวณสี่แยกสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ ไวเบิกป 63

(บุงตาหลั่ว) 

เทศบัญญัติ 2562 หนา 135

3,719,000 523,900 - - - - - -รวมทั้งสิ้น  13  โครงการ 

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

 



2. ยุทธศาสตร   เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 15,300 กองสวัสดิการ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 129) สังคม

20,000 15,300รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 

2.2  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ที่

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

39 

 



2. ยุทธศาสตร   เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

1 โครงการสงเสริม  และเพิ่มทักษะ 60,000 10,450 กองสวัสดิการ  - - - -

อาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ สังคม

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 129)

60,000 10,450รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาชุมชน ตลาดชุมชน รานคาชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

40 

 



3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

1. คาใชจายสําหรับสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวัน

1 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนโยธินนุกูล 3,476,000 3,287,900 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 1 เทศบัญญัติ 2562 หนา 109) โยธินนุกูล

2 2 โครงการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาชองโรงเรียโยธินนุกูล

(1) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000 โรงเรียน  - - - -

โรงเรียนโยธินนุกูล โยธินนุกูล

(ขอ 2 (1) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109)

3 (2) อินเตอรเน็ตโรงเรียนโยธินนุกูล 9,600 - โรงเรียน - -  - -

(ขอ 2 (2) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109) โยธินนุกูล

4 (3)โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 500,000 500,000 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 2 (3) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109) โยธินนุกูล

5 (4)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 50,000 - โรงเรียน - -  - -

(ขอ 2 (4) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109) โยธินนุกูล

6 (5)โครงการพัฒนาบุคลากร ร.ร.โยธินนุกูล 400,000 400,000 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 2 (5) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109) โยธินนุกูล

7 (6) โครงการตอบแทนครูแกนนําในการ 3,000 3,000 โรงเรียน  - - - -

รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โยธินนุกูล

(ขอ 2 (6) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109)

8 (7) โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน 15,000 15,000 โรงเรียน  - - - -

สถานศึกษา โยธินนุกูล

(ขอ 2 (7) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109)

9 (8) โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู 250,000 - โรงเรียน - -  - -

เฉลิมพระเกียรติ โยธินนุกูล

(ขอ 2 (8) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109)

10 (9)โครงการจางเหมาครูสอนวิทยากรพิเศษ 2,292,600 2,023,800 โรงเรียน  - - - -

ดานการเรียนการสอนที่โรงเรียนโยธินนุกูล โยธินนุกูล

(ขอ 2 (9) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109)

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานการจัดการศึกษา

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

หนวยงาน

ดําเนินการ
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11 โครงการสําหรับสงเสริมศักยภาพการ 341,000 118,000 โรงเรียน  - - - -

จัดการศึกษาของทองถิ่นคาปจจัยพื้นฐาน โยธินนุกูล

สําหรับนักเรียนยากจน

นักเรียนชั้นประถมปที1่- มัธยมศึกษาปที3่

(ขอ 3 เทศบัญญัติ 2562 หนา 109)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 (1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2,729,900 2,749,890 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 4 (1) เทศบัญญัติ 2562 หนา 110)     โอนเพิ่ม 20,000 โยธินนุกูล

2,749,900

13 (2) เงินคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโยธินนุกูล 671,200 695,514 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 4 (2) เทศบัญญัติ 2562 หนา 110) โยธินนุกูล

14 (3) คาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนโยธินนุกูล 386,200 384,535 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 4 (3) เทศบัญญัติ 2562 หนา 110) โยธินนุกูล

15 (4) คาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโยธินนุกูล 412,700 408,739 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 4 (4) เทศบัญญัติ 2562 หนา 110) โยธินนุกูล

16 (5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนโยธินนุกูล 633,900 630,227 โรงเรียน  - - - -

(ขอ 4 (5) เทศบัญญัติ 2562 หนา 110) โยธินนุกูล

17 (6) โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรม 400,000 392,180 โรงเรียน  - - - -

ลูกเสือ - เนตรนารี โยธินนุกูล

(ขอ 6 เทศบัญญัติ 2562 หนา 110)

18 (7) โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียน 300,000 264,200 โรงเรียน  - - - -

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โยธินนุกูล

(ขอ 7 เทศบัญญัติ 2562 หนา 110)

19 (8) โครงการประชุมผูปกครองและ 5,000 2,400 ศูนยพัฒนา  - - - -

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

(ขอ 8 เทศบัญญัติ 2562 หนา 110)

20 (9) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 30,000 26,295 ศูนยพัฒนา  - - - -

(ขอ 9 เทศบัญญัติ 2562 หนา 110) เด็กเล็ก

22 โครงการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม 300,000 300,000 โรงเรียน  - - - -

สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน โยธินนุกูล

(ขอ 10 เทศบัญญัติ 2562 หนา 110)

โครงการคาที่ดินและสิ่งกอสราง

21 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 400,000 - โรงเรียน - - ขอกันเงิน - -

และอาคารประกอบโรงเรียนโยธินนุกูล โยธินนุกูล ไวเบิกป 63

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 115) 

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ
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1. คาใชจายสาหรบสนบสนุนโครงการ

อาหารกลางวัน
23 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 769,300 735,250 ศูนยพัฒนา  - - - -

(ขอ 1(2) เทศบัญญัติ 2562 หนา 109) เด็กเล็ก

24 โครงการจัดการเรียนการสอน 266,900 266,900 ศูนยพัฒนา  - - - -

(รายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) เด็กเล็ก

(ขอ 5 เทศบัญญัติ 2562 หนา  110)

โครงการคาที่ดินและสิ่งกอสราง

25 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 100,000 - ศูนยพัฒนา - - ขอกันเงิน - -

และอาคารประกอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ไวเบิกป 63

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 115) 

26 โครงการอาหารเสริม (นม) 1,665,180 กองการศึกษา  - - - -

โรงเรียนโยธินนุกูล 1,694,111.86

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 111)

27 โครงการอาหารเสริม (นม) 302,760 กองการศึกษา

โรงเรียนทหารอากาศบํารุง

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 111)

28 โครงการอาหารเสริม (นม) 300,850 212,323.44 กองการศึกษา  - - - -

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไผลอม

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 111)

โครงการเงินอุดหนุน

29 อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับรร.ทหาร 632,000 631,780 กองการศึกษา  - - - -

อากาศบํารุง (เทศบัญญัติ 2562 หนา 115)

17,683,090 14,067,933.4รวมทั้งสิ้น  29  โครงการ 

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

 



3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาใหความรู และ 100,000 101,150 กองสวัสดิการ  - - - -

ทัศนศึกษาดูงานแกบุคลากร ผูนําชุมชน    โอนเพิ่ม 4,700 สังคม

ตําบลหนองไผลอม 104,700
เทศบัญญัติ 2562 (หนา 129)

3 โครงการจัดการประชุมผูนําชุมชน 30,000 2,125 กองสวัสดิการ  - - - -

เทศบัญญัติ 2562 (หนา 128) สังคม

4 โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน 10,000 2,200 กองสวัสดิการ  - - - -

เทศบัญญัติ 2562 (หนา 129) สังคม

5 โครงการใหความรูแกผูสูงอายุตําบล 30,000 17,600 กองสวัสดิการ  - - - -

หนองไผลอม สังคม

เทศบัญญัติ 2562 (หนา 129)

174,700 123,075

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

และผูติดเชื้อ HIV และจัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก

3.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว
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3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

สงเสริมกีฬานานาชาติ

1 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 50,000 27,310 กองสวัสดิการ  - - - -

และการแขงขันกีฬาประชาชน สังคม

เทศบัญญัติ 2562 (หนา 128)

2 โครงการกอสรางลานอเนกประสงคและ 500,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณเครื่องเลน ไวเบิกป 63

ชุมชนทหาร พัน สร.22 

เทศบัญญัติ 2562 หนา 132

3 โครงการกอสรางสนามเปตอง 50,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

ชุมชนทหาร ศปภอ. ทบ.2 ไวเบิกป 63

เทศบัญญัติ 2562 หนา 132 

4 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล (หญาเทียม) 2,300,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

บริเวณสนามเด็กเล็กคุมสุริโยทัย ไวเบิกป 63

ชุมชนทหาร ป.พัน 103 

เทศบัญญัติ 2562 หนา 133

5 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส 220,000 218,000 กองชาง  - - - -

ชุมชนทหารกองทัพนอยพัฒนา

เทศบัญญัติ 2562 หนา 134

3,120,000 245,310

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

 3.3 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุน

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ
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3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

3.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางบก ทางน้ํา

1 โครงการฝกซอมแผนปองกันสาธารณภัย 20,000 3,975 ปองกันและ  - - - -

และอพยพประชาชนในชุมชน บรรเทา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 103) สาธารณภัย

2 โครงการรณรงคสรางความปลอดภัยในการ 20,000 5,350 ปองกันและ  - - - -

ขับขี่ยวดยานในเขตชุมชนและสถานศึกษา บรรเทา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 103) สาธารณภัย

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 3,000 2,700 ปองกันและ  - - - -

เทศกาลตาง ๆ บรรเทา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 103) สาธารณภัย

43,000 12,025รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ
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3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

 และควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด โรคไมติดตอ การฟนฟูสุขภาพประชาชน

1 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 60,000 60,000 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 117) และ

สิ่งแวดลอม

2 โครงการควบคุมปองกันโรคระบาดฉุกเฉิน 50,000 16,850 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 117) และ

สิ่งแวดลอม

3 โครงการควบคุมปองกันโรคเอดส 30,000 20,750 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 117) และ

สิ่งแวดลอม

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก 100,000 93,725 กองสาธารณสุข  - - - -

โรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย และ

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ สิ่งแวดลอม

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประจําป 2562

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 118)

5 โครงการอาหารปลอดภัย 50,000 40,390 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 119) และ

สิ่งแวดลอม

6 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขฯ 580,000 - กองสาธารณสุข - -  - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 122) และ

สิ่งแวดลอม

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 20,000 - สํานักปลัด - -  - -

จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 94)

890,000 231,715

โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น  7  โครงการ 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

 3.5 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาดานการสาธารณสุข การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาลการปองกัน

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่
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3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ 20,000 14,750 สํานักปลัด  - - - -

ยาเสพติด เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93)

20,000 14,750รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

 3.6 แนวทางการพัฒนา  การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด
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3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย

1 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 50,000 - สํานักปลัด - -  - -

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวามหาราช เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 92)

2 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 50,000 65,091 สํานักปลัด  - - - -

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช) โอนเพิ่ม 30,000 เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93) 80,000

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 100,000 87,117 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93) เทศบาล

4 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวัน 50,000 - สํานักปลัด - -  - -

เฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 92)

5 โครงการจัดงานวันแมแหงชาต(ิวันเฉลิม 80,000 89,725 สํานักปลัด  - - - -

พระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี) เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93)

6 โครงการปกปองสถาบันของชาติ 50,000 - สํานักปลัด - -  - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93) เทศบาล

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 150,000 138,860 กองการ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 106) ศึกษา

8 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 30,000 29,578 กองการ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 131) ศึกษา

9 โครงการจัดงานวันสงกรานตและผูสูงอายุ 50,000 35,715 กองการ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 131) ศึกษา

10 โครงการเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและ 50,000 19,975 กองการ  - - - -

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 132)

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

 3.8 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย  กิจกรรมดานพุทธศาสนา

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ
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11 โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 30,000 4,515 กองการ  - - - -

เนื่องในวันมาฆบูชา ศึกษา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 131)

12 โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 30,000 5,675 กองการ  - - - -

เนื่องในวันวิสาขบูชา ศึกษา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 131)

13 โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 30,000 22,033 กองการ  - - - -

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ศึกษา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 131)

750,000 498,284

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

รวมทั้งสิ้น  13  โครงการ 

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

 



4.  ยุทธศาสตร   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 50,000 14,910 กองสาธารณสุข  - - - -

สิ่งแวดลอม และ

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 119) สิ่งแวดลอม

50,000 14,910รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

  4.1  แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถิ่นและชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ
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4.  ยุทธศาสตร   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย 150,000 105,800 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562  หนา 117) และ

สิ่งแวดลอม

2 โครงการจัดการคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 50,000 46,500 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 118) และ

สิ่งแวดลอม

3 โครงการจัดการน้ําเสีย 30,000 11,075 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 118) และ

สิ่งแวดลอม

4 โครงการอนุรักษพลังงาน 30,000 28,300 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 119) และ

สิ่งแวดลอม

5 โครงการจัดการคุณภาพอากาศ 20,000 19,550 กองสาธารณสุข  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 118) และ

สิ่งแวดลอม

6 โครงการสงเสริมการผลิต การบริโภค 20,000 19,208 กองสาธารณสุข  - - - -

และการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 118) สิ่งแวดลอม

300,000 230,433

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

 4.3 แนวทางการพัฒนา การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น้ําเสีย ในชุมชนและทองถิ่น

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

52 

 



5.  ยุทธศาสตร   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

1 โครงการการเลือกตั้ง 1,200,000 - สํานักปลัด - -  - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 92) เทศบาล

2  โครงการจัดประชุมทบทวนการจัดทํา 20,000 - สํานักปลัด - -  - -

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93)

3  โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู  พัฒนา 300,000 151,275 สํานักปลัด  - - - -

ทักษะและประสิทธิภาพคณะผูบริหาร เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจาง และพนักงานจาง

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 93)

4  โครงการงานวันเทศบาลและวันทองถิ่นไทย 10,000 1,600 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 94) เทศบาล

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

5 โครงการกอสรางตาขายกันนกสําหรับ 250,000 240,750 สํานักปลัด  - - - -

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562  หนา 98)

6 โครงการปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน 300,000 293,385.20 สํานักปลัด  - - - -

เทศบาลตําบลหนองไผลอม เทศบาล

(เทศบัญญัติ 2562  หนา 98)

7 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู 50,000 - กองคลัง - -  - -

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรื่องการเงินการคลัง

และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร (E-laas)

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 100)

8 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ 50,000 - กองคลัง - -  - -

ทะเบียนทรัพยสิน

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 100)

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 30,000 780 กองคลัง  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 100)

2,210,000 687,790รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

 5.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ
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5.  ยุทธศาสตร   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง

ครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอี้นั่งคอย  4  ที่นั่ง 20,000 20,000 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 96)

2 เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 10,000 9,900 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 96)

3 เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 18,000 17,900 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 96)

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง 168,000 168,000 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 96)

5 คาตูเอกสาร 6,500 5,500 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 97)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

6 ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ 50,000 47,900 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 97)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

7 คาเครื่องคอมพิวเตอร 39,600 39,400 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 97)

8 คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 15,000 14,900 สํานักปลัด  - - - -

ขาวดํา

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 97)

9 คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 10,000 9,900 สํานักปลัด  - - - -

สี (เทศบัญญัติ 2562 หนา 97)

10 คาเครื่องสํารองไฟ 5,600 4,800 สํานักปลัด  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 97)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

11 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 8,600 8,400 กองศึกษา  - - - -

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 106)

การติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)  ปงบประมาณ  2562

เทศบาลตําบลหนองไผลอม

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว

งบประมาณที่

เบิกจาย

หนวยงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

มีการ

ยกเลิก

โครงการ
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ครุภัณฑสํานักงาน

12 คาตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 14,600 14,600 ศูนยพัฒนา  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 113) เด็กเล็ก

13 คาโพเดียม 1,800 - ศูนยพัฒนา - -  - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 113) เด็กเล็ก

ครุภัณฑการศึกษา

14 คาโตะเกาอี้นักเรียน 227,880 - โรงเรียนโยธินนุกูล - - ขอกันเงิน - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 113) ไวเบิกป 63



ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

15 คาเครื่องปรับอากาศ 282,000 279,000 โรงเรียนโยธินนุกูล  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 114)

16 คาชุดเครื่องเสียง 22,760 22,760 ศูนยพัฒนา  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 114) เด็กเล็ก

17 คาโทรทัศนสมารททีวี LED 156,000 156,000 โรงเรียนโยธินนุกูล  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 114)

18 คาพัดลมติดผนัง 50,000 50,000 โรงเรียนโยธินนุกูล  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 114)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

19 คาตูเก็บอุปกรณครัว 7,000 7,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 114)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

20 คาคอมพิวเตอรหองเรียน (Computer 187,200 186,300 โรงเรียนโยธินนุกูล  - - - -

All In One)

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 114)

21 โครงการปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภค 200,000 - โรงเรียน - - ขอกันเงิน - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 115) โยธินนกูล ไวเบิกป 63



ครุภัณฑสํานักงาน

22 คาตูเอกสารแบบ 2 บานเปด 13,000 - กองสาธารณสุขฯ - -  - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 120)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

23 คารถขยะ 950,000 - กองสาธารณสุขฯ - - ขอกันเงิน - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 121) ไวเบิกป 63



24 คารถบรรทุกขยะ 2,400,000 - กองสาธารณสุขฯ - - ขอกันเงิน - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 121) ไวเบิกป 63
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

25 คาเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 39,600 39,400 กองสาธารณสุขฯ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 121)

26 คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900 7,800 กองสาธารณสุขฯ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 121)

27 คาเครื่องสํารองไฟ 5,600 4,800 กองสาธารณสุขฯ  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 121)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

28 คาจัดซื้อรถกระเชา ขนาด  6 ลอ 2,600,000 - กองชาง - - ขอกันเงิน - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 125) ไวเบิกป 63



ครุภัณฑงานบานงานครัว

29 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 12,000 12,000 กองชาง  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 125)

ครุภัณฑโรงงาน

30 คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟา 6,000 5,900 กองชาง  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 125)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

31 คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ ชนิด LED สี 10,000 9,900 กองชาง  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 126)

32 คาเครื่องสํารองไฟ 2,800 2,400 กองชาง  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 126)

33 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 19,800 19,700 กองชาง  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 126)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

34 คาเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 19,800 19,700 กองสวัสดิการสังคม  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 130)

35 คาเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 12,000 1,200 กองสวัสดิการสังคม  - - - -

/ชนิด LED สี (เทศบัญญัติ 2562 หนา 130)

36 คาเครื่องสํารองไฟ 2,800 2,400 กองสวัสดิการสังคม  - - - -

(เทศบัญญัติ 2562 หนา 130)

7,601,840 1,187,460

มีการ

เพิ่มเติม

โครงการ
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รวมทั้งสิ้น  36  โครงการ 









6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาการทองเที่ยว

6.1 แนวทางการพัฒนา  คนหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม

ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ
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