
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า ๑๒ 
 

ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
๑.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง เดือน
กันยายน  ๒๕๕๘  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  จ านวน โครงการทั้งหมด  ๒๘๕  โครงการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ 

๑,๐๘๙,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๒ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้าน 
สระโพนทอง  หมู่ที่ 8 

๑๘๙,๕๐๐ เงินเทศบาล 

๓ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้าน 
ตาหยวก  หมู่ที่ ๑ 

๗๖,๕๐๐ เงินเทศบาล 

๔ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้าน 
คูดินทราย  หมู่ที่ 6 

๘๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๕ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้าน 
คูดินทราย  หมู่ที่ ๑๑ 

๑๒๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๖ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้าน 
ตาหยวก  หมู่ที่ ๒ 

๑๔๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑ 

๘๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๘ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง 

๗๙,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๖ ๙๙๕,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑๐ โครงการก่อสร่างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  ๔๙๙,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๑ โครงการต่อเติมกันสาดหน้าประตูอาคารและติดตั้งกันสาด

หน้าต่างส านักงานเทศบาล 
๗๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

    
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑๒ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๕๔๗,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๓ โครงการก่อสร้างฌาปนสถานบ้าน 

ตาหยวก หมู่ที่ ๑๕ 
๖๒๙,๐๐๐ เงินเทศบาล 
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๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลานคอนกรีต 
โรงจอดรถ ส านักงานเทศบาล 

๑๒๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๑๕ โครงการลงหินคลุกภายในบริเวณเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ๕๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๖ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 8 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
๑๘๙,๕๐๐ เงินเทศบาล 

๑๗ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

๗๖,๕๐๐ เงินเทศบาล 

๑๘ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

๘๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๑๙ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๑๑ 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

๑๒๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๒๐ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๒  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

๑๔๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 

๑.๒  แนวทางการพัฒนาพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒๕๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอสุวรรณภูมิ เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สนับสนนุการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้แรงดันต่ าต าบลทุ่ง
หลวง 

๖๙๘,๕๕๔.๘๕ เงินเทศบาล 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑ แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิติและความจ าเป็นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่ม) สงเคราะห์ราษฎร ๙๙,๘๘๐ เงินเทศบาล 
๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๔๙,๑๕๐ เงินเทศบาล 

    
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ ๑,๓๕๖,๕๐๐ 
 

เงินอุดหนุน 

๔ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ๘,๓๑๐,๗๐๐ 
 

เงินอุดหนุน 

๕ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
 

๘๔,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๖ โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘๓,๕๐๐ เงินเทศบาล 
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๗ โครงการส่งเสริมคุณภาพ คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

๔๒,๑๐๐ เงินเทศบาล 

 
๒.๒  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงกาแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ๑๔๙,๗๘๐ เงินเทศบาล 
๒ อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ครั้งที่ ๑๐ 
๔๙,๗๑๕ เงินเทศบาล 

๓ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ต าบลทุ่งหลวง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน 

๑๔๙,๖๗๐ เงินเทศบาล 

 
         ๒.๓  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างการพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑,๑๐๐ เงินเทศบาล 

๒ โครงการการกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดพ้ืนฟูผู้ติดผู้เสพยาเสพ
ติดในระบบสมัครใจ(มาตรฐานใหม่) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

๔๒,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๓ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๘,๕๐๕ เงินเทศบาล 

 
๒.๔  ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับ 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการลดต้นทุนการผลิตใช้ชีวิตแบบพอเพียง ๒๖,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒ โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชนด้านกฎหมายเพ่ือ

ความสมานฉันท์ในท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒๑,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๓ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา/ประกวดราคา/ คณะกรรม การตรวจการจ้าง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๑๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๔ โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑๑,๔๐๐ เงินเทศบาล 

 
๒.๕ ส่งเสริมด้านสาธารณะสุข 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการอบรมการแพทย์เบื้องต้น (FR) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ๑๘,๘๐๐ เงินเทศบาล 
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เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
๒ อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ๑๕ หมู่บ้าน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕8 
๑๑๒,๕๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๘๘,๕๐๐ เงินเทศบาล 
 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ แนวทางส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ อุดหนุนกลุ่มอาชีพชุมชนต าบลทุ่งหลวง  จ านวน ๑6 กลุ่ม ๒๙๗,๕๐๐ เงินเทศบาล 
๒  สนับสนุนโครงการจัดแสดงนิทัศการวันข้าวและชาวนา

แห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘       
ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จ ากัด 

๑๔๑,๘๔๙ เงินเทศบาล 

 
 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการจ้างเหมาขุดลอกบ่อกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค
ชุมชนต าบลทุ่งหลวง 

๑๐๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 
 

๔.๒ แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ๒๘,๒๗๕ เงินเทศบาล 
    

 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๕.๑  แนวทางการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ ค่าแบบพิมพ์และวารสารของเทศบาล ๓๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒ ค่าติดตั้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑๒,๒๐๐ เงินเทศบาล 
๓ โครงการเทศบาลพบประชาชน ๑๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 
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๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล ๑๐,๑๐๐ เงินเทศบาล 
๕ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ๑๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๖ จัดซื้อชุดรับแขกห้องนายกเทศมนตรี จ านวน ๔ ที่นั่ง ๒๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๗ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๘๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๘ จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ๕๔,๒๘๙ เงินเทศบาล 
๙ ซื้อตู้เย็น จ านวน  ๒ เครื่อง ๑๓,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๑๐ ซื้อเก้าอ้ีพักคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง  จ านวน ๔ ขุด ๒๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๑ ซื้อเครื่องรับวิทยุสื่อสาร ๙๓,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 
   
  
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑๒  ซื้อกล้องวงจรปิดส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน ๙๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๓  ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโน๊ตบุ๊ค  ๕๑,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๔ ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน ๑ เครื่อง  ๑๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง รถบรรทุก

(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (กองคลัง) 
๖๙๙,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๑๖ ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน ๒ เครื่อง  (กองคลัง) ๑๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๑๗ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน การคลัง 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บุคลากรเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
๓๕,๖๙๕ เงินเทศบาล 

๑๘ จัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อมเครื่องท าความเย็น 
(กองการศึกษา) 

๙๙,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๑๙ จัดซื้อวัสดุส านักงาน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์  ๔๑๙,๐๗๘ เงินเทศบาล 
๒๐ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ๑๓๐,๕๕๐ เงินเทศบาล 
๒๑ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๓๓๑,๖๖๙.๕๐ เงินเทศบาล 
๒๒ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งหลวง ๕๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒๔ ค่าใช้จ่ายโครงการในการจัดงานวันผู้สูงอายุ ๙๘,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒๕ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 

๒๕๐,๓๕๐ เงินเทศบาล 

๒๖ จ้างเหมาขัดพ้ืนหินขัดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ๒๑,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒๗ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๕๔๗,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 
๕.๒  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 - ไม่มีโครงการ 
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๕.๓ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 
 

 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

๘,๘๕๕ เงินเทศบาล 

 
๖.๒ แนวทางการพัฒนาด้านบ าบัดและจัดการขยะ 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ชุมชนต าบลทุ่งหลวง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จ านวน ๑๒ 
เดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท/ชุมชน 

๑๘๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  

๗.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมรักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีศาสนา ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ๑๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๒ งานรัฐพิธีต่าง ๆ  ๑๒,๑๐๐ เงินเทศบาล 
๓ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ 
๑๒๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๔ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแข่งเรือพายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
๑๔ 

๔๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

๕ อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวดชุมชนต าบลทุ่งหลวง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๖ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ๑๖๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๗ ค่าใช่จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๘,๑๒ ๑๐๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๘ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษาประจ าปี ๔๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 
๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทอดเทียนรวมต าบลทุ่งหลวง ๗๐,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 

สรุปผลการพัฒนา 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๒๓  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๙๒ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๐๘ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๒  โครงการ คิด 

เป็นร้อยละ  ๑๓.๓๓  จ านวนโครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๑๓  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๖๗ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๒๐ 

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๒๖  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๗๖.๗๔ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๒ โครงการ คิด 

เป็นร้อยละ ๔.๕๕ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๔๕ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด   ๒๖ 

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๕  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๗๕ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 

ทั้งหมด ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๑๐ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๓๓ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 

ทั้งหมด ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๓๙  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ 

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้าน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๘๔  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๗ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๒๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 จากผลการด าเนินการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๙  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จ านวนโครงการทั้งหมด ๒๒๔ โครงการ 

สรุปรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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๑.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย ๙๙,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระโพนทอง 

หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง ๒ ข้าง 
๗๒,๐๐๐ งบเทศบาล 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑-๓) ๖๗๔,๐๐๐ งบเทศบาล 
๔ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเดื่อ ๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๕ โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแคบซิล รอ.ถ.๙๕-๐๐๒   แยกปัทมา

นนท์-บ้านคูดินทราย 
๔,๙๗๔,๐๐๐ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๖ โครงปรับเกรดผิวจราจรในเขตต าบลทุ่งหลวง ทั้ง ๑๕ ชุมชน ๙๒,๐๐๐ งบเทศบาล 
๗ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านสระโพนทอง ๘๖,๐๐๐ งบเทศบาล 
๘ โครงการลงหินคลุกบริเวณหน้าอาคารศูนย์ป้องกันฯ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ๖๖,๐๐๐ งบเทศบาล 
๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๘ ๒๘๘,๓๐๐ งบเทศบาล 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ๑๔๘,๕๐๐ งบเทศบาล 
๑๑ โครงการจัดซื้อลูกรังปรับปรุงถนนบ้านสระโพนทอง  

จ านวน ๓๓๕ ลบ.ม. 
๕๓,๖๐๐ งบเทศบาล 

๑๒ โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ทุ่งหลวง 

๙๙,๕๐๐ งบเทศบาล 

๑๓ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ ๑๔ 

๙๘,๕๐๐ งบเทศบาล 

๑๔ โครงการจ้างเหมาถมดินและก่อสร้างท่าน้ าของหนองน้ า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓ 

๓๒,๐๐๐ งบเทศบาล 

๑๕ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งหลวง ๒,๕๔๘,๐๐๐ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑๖ จัดซื้อดินถมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง 
๙๙,๐๐๐ งบเทศบาล 

    
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑๗ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบ้านสระโพนทอง  
หมู่ที่ ๑๒ 

๙๓,๕๗๐ งบเทศบาล 

๑๘ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๐ ๙๙,๐๐๐ งบเทศบาล 
๑๙ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบ้านตาหยวก หมู่ที่ 1 ๑๔๘,๕๐๐ งบเทศบาล 
๒๐ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า คสล.บ้านตาหยวก  

หมู่ที่ ๒ 
๒๓๒,๐๐๐ งบเทศบาล 

๒๑ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งหลวง ๔๐๗,๘๐๐ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๒๒ ปรับเกรดกลบหลุมถนนสาธารณะสายจาก คสล. บ้านคูดินทราย  

หน้าสหกรณ์ถึงถนนลาดยางบ้านสระโพนทอง 
๑๒,๙๐๐ งบเทศบาล 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า ๒๐ 
 

๒๓ ดินลูกรังถมถนนพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ๔,๐๐๐ งบเทศบาล 
 

๑.๒  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๔,๗๐๒.๔๐ งบเทศบาล 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
แนวทางการการพัฒนา จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้มีอย่างเพียงพอในการอุปโภค – 

บริโภคและเพื่อการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรต าบลทุ่งหลวง ๑๓,๙๔๑.๕๐ งบเทศบาล 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 

๓.๑ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการการแข่งขันกีฬาชุมชนต าบลทุ่งหลวง 
ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๑๗๐,๐๐๐ งบเทศบาล 

 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนก่อเรื่องทะเลาะวิวาท 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูและฝึกอาชีพฯ ผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติดในระบบสมัครใจ มาตรฐานใหม่ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อ .
สุวรรณภูมิ (รุ่นที่ ๑ ) 

๖๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

๒ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ จัดท าป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๙,๙๐๐ งบเทศบาล 
 

           ๓.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ประสบภัย 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐ งบเทศบาล 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า ๒๑ 
 

๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๓ อบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ผู้น าสุขภาพในเขตต าบลทุ่งหลวง ๑๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑  แนวทางส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการลดต้นทุนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒ โครงการรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๓ จัดซื้อวัสดุการเกษตร ๑๘,๕๐๐ งบเทศบาล 
๔ อุดหนุนกลุ่มอาชีพบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑ ๑๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๕ อุดหนุนกลุ่มอาชีพเสริมท าอาหารครบวงจรหมู่ที่ ๒ ๒๔,๐๐๐ งบเทศบาล 
๖ อุดหนุนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๗ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๖ ๒๓,๐๐๐ งบเทศบาล 
๘ อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ   ๒๓,๐๐๐ งบเทศบาล 
๙ อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน หมู่ที่ ๘ ๑๐,๐๐๐ งบเทศบาล 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๕.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

ปลอดภัยจากโรค 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน ๑๑๒,๕๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    

 

    ๕.๒ แนวทางพัฒนา ป้องกันและควบคุมโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงไม่ให้แพร่สู่คน 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๙,๑๐๐ งบเทศบาล 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖.๑  แนวทางการพัฒนา ให้ความรู้และข้อมูลข่าวแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๗,๒๐๐ งบเทศบาล 
    
        ๖.๒  สนับสนุนโรงเรยีนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ล าดับ รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า ๒๒ 
 

ที ่
๑ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง) ทั้ง ๗ แห่ง 
๑,๑๙๒,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๒ เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 แห่ง  ๔๓๙,๖๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

๓ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ . เขตเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 

๒,๔๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๔ ค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ . เขตเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 

๑,๑๖๓,๒๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 
๖.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการประเพณีโฎนตาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๑๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒ โครงการประเพณีลอยกระทงประจ าปี ๑๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๓ โครงการประเพณีแข่งเรือ หมู่ที่ ๑๔ ๔๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๔ สนับสนุนโครงการบุญผะเหวด จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐ งบเทศบาล 
๕ โครงการประเพณีสงกรานต์ ๑๘๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๗ โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๘,๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๗ โครงการประเพณีงานเข้าพรรษาประจ าปี ๔๕,๐๐๐ งบเทศบาล 
๘ โครงการประเพณีทอดเทียนรวมต าบลทุ่งหลวง ๗๐,๐๐๐ งบเทศบาล 

 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ จ้างเหมากั้นห้อง ผอ.กองช่าง ๑๓,๑๒๕ งบเทศบาล 
๒ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙,๕๔๐ งบเทศบาล 
๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๔,๐๑๐ งบเทศบาล 
๔ จัดซื้อหินคลุก จ านวน ๗๕ ลบ.ม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง 
๕๑,๗๕๐ งบเทศบาล 

๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๓,๖๒๙ งบเทศบาล 
๖ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ชนิดแขวน จ านวน 

๒ เครื่อง 
๖๖,๐๐๐ งบเทศบาล 

๗ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 1๓,000 บีทียู ชนิดแขวน จ านวน 1 
เครื่อง 

๒๓,๐๐๐ งบเทศบาล 

๘ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จ านวน ๒ ตู้ และตู้ไม้เก็บ ๑๙,๖๐๐ งบเทศบาล 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า ๒๓ 
 

เอกสาร ขนาด ๖ หลัง 
๙ โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชนด้านกฎหมาย 

 
๒๕,๐๐๐ งบเทศบาล 

  
 
   
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑๐ จัดซื้อเต้นท์ จ านวน ๕ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๑๑ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จ านวน ๒ ตู้ และตู้เหล็ก

เก็บแฟ้มสันกว้าง ๔ ชั้น ขนาด ๓๒ ช่อง 
๑๕,๙๐๐ งบเทศบาล 

๑๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงาน ชุดรับแขก, ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ,ตู้ไม้เก็บ
เอกสาร 

๖๒,๒๐๐ งบเทศบาล 

๑๓ จัดซื้อตู้เย็น จ านวน ๑ หลัง ๖,๕๐๐ งบเทศบาล 
๑๔ จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV จ านวน ๑ เครื่อง ๑๓,๐๐๐ งบเทศบาล 
๑๕ จัดซื้อวัสดุส านักงานเทศบาล ๓๘๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๑๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์

แบบหัวฉีด) 
๒๙,๕๐๐ งบเทศบาล 

๑๗ จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน ๘ ตัวและพัดลมตั้งพ้ืน จ านวน ๔ ตัว ๒๔,๔๐๐ งบเทศบาล 
๑๘ จัดซื้อน้ ามันรถส านักงาน ทต.ทุ่งหลวง ๕๐๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๑๙ จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิด BF ๒,๐๐๐ ขนาด ๑๐ ปอนด์ พร้อมสาร

ดับเพลิง 
๑๕,๗๕๐ งบเทศบาล 

๒๐ จัดซื้อจอภาพมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายมัลติมีเดีย  ๕๗,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒๑ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล ๕,๕๐๐ งบเทศบาล 

๒๒ จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้แบบธรรมดา ๒๙,๕๐๐ งบเทศบาล 
๒๓ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒๔ โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔๑,๑๕๐ งบเทศบาล 
๒6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๒๗ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ งบเทศบาล 

 
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (เมืองทองเกมส์) 

๑๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล 

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  ๑๑๙,๖๒๕ งบเทศบาล 
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๓ จัดซื้อชุดปฏิบัติการดับเพลิง (ชุดหมี) จ านวน ๑๐ ชุด ๑๑,๕๐๐ งบเทศบาล 
   
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๔ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง ๖๔,๖๗๐ งบเทศบาล 
๕ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๒๘๙,๑๕๐ งบเทศบาล 

๖ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๑๐,๐๐๐ งบเทศบาล 
๗.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน เทศบาลต าบล

และหน่วยงานต่าง ๆ 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือแข่งขันกีฬาชุมชนต าบลทุ่งหลวง ทั้ง ๑๕ 
ชุมชน 

๙๙,๔๐๕ งบเทศบาล 

๒ จัดจ าป้ายประชาสัมพันธ์เขตพ้ืนที่ติดต่อ อบต.โพนครก และ อบต.
สระคู จ านวน ๒ ป้าย 

๑๗,๐๐๐ งบเทศบาล 

๓ โครงการเทศบาลพบประชาชนและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ 
๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๔,๕๐๐ งบเทศบาล 

๔ โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ๑๐,๕๐๐ งบเทศบาล 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       ๘.๑  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ๓๕,๐๐๐ งบเทศบาล 
    

 
      ๘.๒ แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์แหล่งน้ า ป่าไม้และดิน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

๑ โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รักน้ ารักป่ารักชุมชน ๓๐๐ งบเทศบาล 
 

 
 
      ๘.๓ แนวทางการพัฒนา  ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
- ไม่มีโครงการ 

 

สรุปผลการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๒๔  
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โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๙๒  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๗๙  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ ๗๖.๗๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๑  โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ  ๖.๒๕  จ านวนโครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๑๕  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙๓..๗๕ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๗ 

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๗๕  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๙  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๒๕ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๙ โครงการ คิด 

เป็นร้อยละ ๓๙.๑๓ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๑๔  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๘๗ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๒  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๑๘ จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๒ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 

ทั้งหมด ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๗๕ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๓๗ 

โครงการ   ทั้งหมด ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๓๓  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๐  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    จ านวนโครงการที่ได้   
ด าเนินการทั้งหมด  ๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๒๒  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๗ 

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๗๘ 

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘  ด้าน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๙๕  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๑  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๑๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๕๙ 

 

 

 

 

 

 ๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ๑.  การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับได้แก่  
  ๑.๑  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของ
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โครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน
ด าเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป 

  ๑.๒  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใช้จริงของโครงการทีได้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์
การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนและน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป 

 ๒.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ๒.๑  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ๑)  ท าให้เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนตลอดจนเสนอความต้องการของประชาชนได้อย่างมีขั้นตอน 
   ๒)  ท าให้เกิดการประสานงานด าเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลดปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้งตลอดจนเป็นการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหาร 
   ๓)  ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมด าเนินงานโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
   ๔)  ท าให้ระบบการบริหาร การพัฒนาเป็นไปตามแผนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ๒.๒  ผลกระทบ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน และให้องค์กรส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และน าโครงการต่าง ๆ ที่จะบรรจุใน
แผนมาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัดไม่สมารถจัดท าโครงการได้ครบทุก
โครงการ 
  
 
 ๓.  สรุปปัญหาอุปสรรการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
  ๑. เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ครบทุกยุทธศาสตร์ เพราะ
ปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละชุมชนที่เสนอโครงการมีจ านวนมาก 
  ๒.  โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
  ๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลไม่ให้ความสนใจในการเข้าประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เนื่องจากเสนอโครงการเข้ามาแล้วท้องถิ่นไม่ได้ด าเนินงานตามโครงการเสนอเข้ามาจึงเกิดการเบื่อ
หน่ายไม่อยากเข้ามีส่วนร่วมในการประชุม 
  ๔.  ประชาชนในเขตเทศบาลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕.  การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร 


